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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/106332

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[730] 申請人 Requerente : Mayo Foundation for Medical Education and Research

 地址 Endereço : 200 First Street S.W., Rochester, MN 55905, 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 : Aplicação de software informático para smartphones (telefones inteligentes), telemóveis, 

computadores tabletes e outros dispositivos electrónicos móveis para uso na área da me-

dicina, cuidados de saúde, bem-estar, dieta, estilo de vida de bem-estar e saúde mental; 

aplicação de software informático, nomeadamente, software para computadores tabletes, 

smartphones (telefones inteligentes), telefones celulares e outros dispositivos electrónicos 

móveis para recolha, editar, organização, modificação, marcador (bookmarking), trans-

missão, armazenamento e compartilhamento de dado e informação na área de medicina, 

cuidados de saúde, bem-estar e saúde mental; aplicação de software informático, nomeada-

mente, software para computadores tabletes, smartphones (telefones inteligentes), telefones 

celulares, e outros dispositivos electrónicos móveis para agendamento e rastreamento de 

consultas médicas, observação dos resultados de testes médicos, aceder de registos mé-

dicos em pacientes, envio e recepção de mensagens entre pacientes e seus provedores de 

cuidados de saúde e envio, recepção e aceder a notícias, publicações e relativos a informa-

ções de saúde nas áreas de área de medicina, cuidados de saúde, bem-estar e saúde mental; 

média digital, nomeadamente DVDs pré-gravados e gravações de áudio e visuais descar-
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regáveis apresentando informações nas áreas de medicina, cuidados de saúde, bem-estar 

e saúde mental; arquivos de MP3 descarregável, gravações de MP3, mensagens do fórum 

de discussão online, webcast, seminários via internet (webinars) e podcast apresentando 

informações nas áreas de medicina, cuidados de saúde, bem-estar e saúde mental; software 

informático educacional descarregável apresentando instrução e tutoriais pré-gravados em 

medicina e cuidados de saúde.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106333

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[730] 申請人 Requerente : Mayo Foundation for Medical Education and Research

 地址 Endereço : 200 First Street S.W., Rochester, MN 55905, 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 : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; próteses artificiais 

de barcos, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos; materiais de sutura; dispositivos mé-

dicos; implantes de articulação ortopédicos; aparelhos de diagnóstico médico por imagem 

electromagnética; braçadeira de cotovelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106334

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[730] 申請人 Requerente : Mayo Foundation for Medical Education and Research

 地址 Endereço : 200 First Street S.W., Rochester, MN 55905, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Disponibilização de seminários on-line, workshops, serviços tutoriais e cursos de instrução 

em níveis de licenciado da escola médica e níveis de graduação e licenciado das ciências 

relacionadas com saúde e distribuição de materiais do curso em relação do mesmo; forne-

cimento de cursos de educação contínuas profissionais no campo de medicina e distribui-

ção de curso com fornecimento de um site com blogs e publicações não descarregáveis em 

forma de artigos e boletins informativos nas áreas de medicina, saúde, bem-estar e saúde 

mental; serviços de entretenimento; disponibilização de podcasts on-line e transmissões 

via net nas áreas de medicina, saúde, bem-estar e saúde mental; serviços de educação; dis-

ponibilização de seminários via internet (webinars) não descarregáveis on-line nas áreas 

de medicina, saúde, bem-estar e saúde mental; disponibilização de seminários on- line, 

workshops, serviços tutoriais e cursos de instrução em nível de licenciado da escola médica 

e cursos de graduação e licenciado de níveis científicas relacionadas com a saúde e distri-

buição de materiais do curso em relação do mesmo; fornecimento de cursos de educação 

contínua profissionais no campo da medicina e da distribuição do curso.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106335

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[730] 申請人 Requerente : Mayo Foundation for Medical Education and Research

 地址 Endereço : 200 First Street S.W., Rochester, MN 55905, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Disponibilização de software aplicativo de computador não descarregável para uso em pa-

cientes e profissionais de saúde para divulgar e receber informações sobre os planos indi-

viduais na assistência do paciente, cirurgias, exames médicos, tratamentos, recuperação, e 

dar alta, e permitir que os doentes comunicam suas informações de saúde aos profissionais 

da saúde; disponibilização de software aplicativo de computador não descarregável para 

uso em profissionais da saúde, nomeadamente sistema de rastreio em pacientes individuais 

e multi-pacientes para fins de estabelecimento de planos de assistência individuais, assis-

tência monitorizada ao paciente, tratamentos, e estado de recuperação, e para a recolha e 

análise de dados demográficos e cirúrgicos relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106336

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[730] 申請人 Requerente : Mayo Foundation for Medical Education and Research

 地址 Endereço : 200 First Street S.W., Rochester, MN 55905, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de saúde, bem-estar e saúde mental; disponibilização de notícias e informações 

on-line nas áreas de medicina, saúde, bem-estar e saúde mental; disponibilização de ser-

viços de assistência médica remota a bordo; serviços médicos e de saúde; serviços clínicos; 

serviços cirúrgicos; serviços de farmácia; serviços de testes médicos em laboratórios; servi-

ços de cuidados de enfermagem e serviços de manutenção de saúde; serviços hospitalares; 

serviços de testes médicos para fins de diagnóstico ou de tratamento e serviços de saúde 

na área de programas de saúde e bem-estar; avaliações físicas; prestação de informações 

na área de medicina, cuidados de saúde e bem-estar; serviços de aconselhamento de saúde, 

médicos, e estilo de vida de bem-estar prestados via telefone, mensagens da net, mensagens 

de texto e correio electrónico; serviços de triagem em saúde, nomeadamente proporcionan-

do serviços de triagem de saúde no local e on-line.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/106337

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[730] 申請人 Requerente : Mayo Foundation for Medical Education and Research

 地址 Endereço : 200 First Street S.W., Rochester, MN 55905, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

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

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

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

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

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

para impressoras; publicações e periódicos; revistas médicas; boletins informativos e livros 

para cuidados de saúde; brochuras de educação para pacientes; canetas; lápis; abridores de 

cartas; titulares para blocos de anotações.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107277

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/18

[730] 申請人 Requerente : DEQ Systèmes Corp.

 地址 Endereço : 1840, 1st Street, Suite 103-A, ST-ROMUALD QC G6W 5M6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático de jogo para jogo; software informático de jogo para jogar por di-

versão; aplicações descarregáveis para telemóveis relacionados com software informático 

de jogo para jogo; aplicações descarregáveis para telemóveis relacionados com software 

informático de jogo para jogar por diversão; partes componentes de software informático e 

firmware para fornecimento de cartões eletrónicos aleatórios para jogos de fortuna e azar 

e mesas de jogo online para jogos de fortuna e azar, sendo todos os acima ditos jogados 

por diversão ou usando apostas e jogados online ou em dipositivos móveis de comunicação 

através de redes globais de computador e redes sem fio.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/29 86/772,605 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/107278

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/18

[730] 申請人 Requerente : DEQ Systèmes Corp.

 地址 Endereço : 1840, 1st Street, Suite 103-A, ST-ROMUALD QC G6W 5M6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente mesas de jogo de fortuna e azar; serviços de 

entretenimento, nomeadamente provisão de jogos de fortuna e azar online e através de 

dispositivos móveis com internet; serviços de entretenimento, nomeadamente provisão de 

jogo de fortuna e azar e apostas relacionadas com jogo de fortuna e azar, sendo todos os 

acima ditos jogados por diversão ou com apostas e jogados online ou em dipositivos móveis 

de comunicação através de redes globais de computador e redes sem fio; provisão de soft-

ware de jogo online não descarregável para jogo; provisão de software de jogo online não 

descarregável para jogar por diversão; provisão de um sítio na web apresentando software 

de jogo não descarregável para jogo; provisão de um sítio na web apresentando software de 

jogo não descarregável para jogar por diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/29 86/772,605 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/107279

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/18

[730] 申請人 Requerente : DEQ Systèmes Corp.

 地址 Endereço : 1840, 1st Street, Suite 103-A, ST-ROMUALD QC G6W 5M6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático de jogo para jogo; software informático de jogo para jogar por di-

versão; aplicações descarregáveis para telemóveis relacionados com software informático 

de jogo para jogo; aplicações descarregáveis para telemóveis relacionados com software 

informático de jogo para jogar por diversão; partes componentes de software informático e 

firmware para fornecer oportunidades de apostas durante jogos de fortuna e azar e mesas 

de jogo online sendo jogados por diversão ou usando apostas e jogados online ou em dispo-

sitivos móveis de comunicação através de redes globais de computador e redes sem fio.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/28 86/770,699 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/107280

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/18

[730] 申請人 Requerente : DEQ Systèmes Corp.

 地址 Endereço : 1840, 1st Street, Suite 103-A, ST-ROMUALD QC G6W 5M6, Canada
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 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente mesas de jogo de fortuna e azar; serviços de 

entretenimento, nomeadamente provisão de jogos de fortuna e azar online e através de 

dispositivos móveis com internet; serviços de entretenimento, nomeadamente provisão de 

jogo de fortuna e azar e apostas relacionadas com jogo de fortuna e azar, sendo todos os 

acima ditos jogados por diversão ou com apostas e jogados online ou em dipositivos móveis 

de comunicação através de redes globais de computador e redes sem fio; provisão de soft-

ware de jogo online não descarregável para jogo; provisão de software de jogo online não 

descarregável para jogar por diversão; provisão de um sítio na web apresentando software 

de jogo não descarregável para jogo; provisão de um sítio na web apresentando software de 

jogo não descarregável para jogar por diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/28 86/770,699 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/107281

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/18

[730] 申請人 Requerente : DEQ Systèmes Corp.

 地址 Endereço : 1840, 1st Street, Suite 103-A, ST-ROMUALD QC G6W 5M6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático de jogo para jogo; software informático de jogo para jogar por diver-

são; aplicações descarregáveis para telemóveis relacionados com software informático de 

jogo para jogo; aplicações descarregáveis para telemóveis relacionados com software infor-

mático de jogo para jogar por diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/25 86/769,225 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/107282

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/18

[730] 申請人 Requerente : DEQ Systèmes Corp.

 地址 Endereço : 1840, 1st Street, Suite 103-A, ST-ROMUALD QC G6W 5M6, Canada
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 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente mesas de jogo de fortuna e azar; serviços de 

entretenimento, nomeadamente provisão de jogos de fortuna e azar online e através de 

dispositivos móveis com internet; serviços de entretenimento, nomeadamente provisão de 

jogo de fortuna e azar e apostas relacionadas com jogo de fortuna e azar, sendo todos os 

acima ditos jogados por diversão ou com apostas e jogados online ou em dipositivos móveis 

de comunicação através de redes globais de computador e redes sem fio; provisão de soft-

ware de jogo online não descarregável para jogo; provisão de software de jogo online não 

descarregável para jogar por diversão; provisão de um sítio na web apresentando software 

de jogo não descarregável para jogo; provisão de um sítio na web apresentando software de 

jogo não descarregável para jogar por diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/25 86/769,225 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/107471

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, 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 : Equipamentos de comunicações; aparelhos de comunicação de dados; equipamentos de 

telecomunicações; computadores; computadores portáteis; computadores tablete; capas 

protectoras para computadores tablete; computador utilizável; pulseiras inteligentes; dispo-

sitivos electrónicos digitais vestíveis/móveis consistindo primeiramente de relógios de pulso 

e apresentando também um telefone, software e monitores para visualização, envio e re-

cepção de textos, emails, dados e informações através de telemóveis inteligentes, computa-

dores tabletes e computadores portáteis; dispositivos electrónicos digitais vestíveis/móveis; 

telemóveis inteligentes em forma de um relógio ou uma pulseira; pulseiras inteligentes com 

funções Bluetooth e controle remoto para uso com telemóveis que possam exibir o número 

do chamador e mensagens curtas; pulseiras inteligentes para o pulso com ecrãs de exibição 

para a visualização, envio e recepção de textos, emails, dados e informações e para aten-

der chamadas; óculos inteligentes para a visualização, envio e recepção de textos, emails, 

dados e informações e para tirar fotografias; telemóveis; telemóveis inteligentes; capas pro-

tectoras para telemóveis; baterias para telefones; auriculares; auscultadores; equipamento 

áudio; aparelhos de som; equipamento áudio vestíveis; alto-falantes; altifalantes; codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes); routers; routers sem fios; software de comunicação; 

aplicativos de software; peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados; 

relógios inteligentes; relógios inteligentes (consistindo primeiramente de relógios de pulso 
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para visualização, envio e recepção de textos, emails, dados e informações e para atender 

chamadas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107472

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Braceletes para relógios; artigos de joalharia; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios; braceletes; colares; artigos de joalharia e relógios que comunicam dados; peças e 

acessórios para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107473

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços retalhistas relacionados com equipamento de comunicação, aparelhos de comu-

nicação de dados, equipamentos de telecomunicações, computadores, computadores por-

táteis, computadores tablete, capas protectoras para computadores tablete, computadores 

utilizáveis, pulseiras inteligentes, relógios inteligentes, relógios inteligentes consistindo 

primeiramente de relógios de pulso para visualização, envio e recepção de textos, emails, 

dados e informações e para atender chamadas; serviços retalhistas relacionados com dispo-

sitivos electrónicos digitais vestíveis/móveis consistindo primeiramente de relógios de pulso 

e apresentando também um telefone, software e monitores para visualização, envio e re-

cepção de textos, emails, dados e informações através de telemóveis inteligentes, computa-

dores tabletes e computadores portáteis; serviços retalhistas relacionados com dispositivos 

electrónicos digitais vestíveis/móveis, telemóveis inteligentes em forma de um relógio ou 

uma pulseira; serviços retalhistas relacionados com pulseiras inteligentes com funções de 

tecnologia sem fios e controle remoto para uso com telemóveis que possam exibir o número 

do chamador e mensagens curtas; serviços retalhistas relacionados com pulseiras inteli-

gentes para o pulso com ecrãs de exibição para a visualização, envio e recepção de textos, 

emails, dados e informações e para atender chamadas; serviços retalhistas relacionados 

com óculos inteligentes para a visualização, envio e recepção de textos, emails, dados e 
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informações e para tirar fotografias; serviços retalhistas relacionados com telemóveis, tele-

fones inteligentes, capas protectoras para telemóveis, baterias para telefones; serviços reta-

lhistas relacionados com auriculares, auscultadores, equipamento áudio, aparelhos de som, 

equipamento áudio vestíveis, alto-falantes, altifalantes, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), routers, routers sem fios, software de comunicação, aplicativos de software, 

braceletes para relógios, artigos de joalharia, relojoaria e instrumentos cronométricos, re-

lógios, braceletes, colares, artigos de joalharia e relógios que comunicam dados; publicida-

de, marketing e serviços de promoção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107474

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, 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 : Equipamentos de comunicações; aparelhos de comunicação de dados; equipamentos de 

telecomunicações; computadores; computadores portáteis; computadores tablete; capas 

protectoras para computadores tablete; computador utilizável; pulseiras inteligentes; dispo-

sitivos electrónicos digitais vestíveis/móveis consistindo primeiramente de relógios de pulso 

e apresentando também um telefone, software e monitores para visualização, envio e re-

cepção de textos, emails, dados e informações através de telemóveis inteligentes, computa-

dores tabletes e computadores portáteis; dispositivos electrónicos digitais vestíveis/móveis; 

telemóveis inteligentes em forma de um relógio ou uma pulseira; pulseiras inteligentes com 

funções Bluetooth e controle remoto para uso com telemóveis que possam exibir o número 

do chamador e mensagens curtas; pulseiras inteligentes para o pulso com ecrãs de exibição 

para a visualização, envio e recepção de textos, emails, dados e informações e para aten-

der chamadas; óculos inteligentes para a visualização, envio e recepção de textos, emails, 

dados e informações e para tirar fotografias; telemóveis; telemóveis inteligentes; capas pro-

tectoras para telemóveis; baterias para telefones; auriculares; auscultadores; equipamento 

áudio; aparelhos de som; equipamento áudio vestíveis; alto-falantes; altifalantes; codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes); routers; routers sem fios; software de comunicação; 

aplicativos de software; peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados; 

relógios inteligentes; relógios inteligentes (consistindo primeiramente de relógios de pulso 

para visualização, envio e recepção de textos, emails, dados e informações e para atender 

chamadas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107475

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29
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[730] 申請人 Requerente : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Braceletes para relógios; artigos de joalharia; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios; braceletes; colares; artigos de joalharia e relógios que comunicam dados; peças e 

acessórios para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107476

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços retalhistas relacionados com equipamento de comunicação, aparelhos de comu-

nicação de dados, equipamentos de telecomunicações, computadores, computadores por-

táteis, computadores tablete, capas protectoras para computadores tablete, computadores 

utilizáveis, pulseiras inteligentes, relógios inteligentes, relógios inteligentes consistindo 

primeiramente de relógios de pulso para visualização, envio e recepção de textos, emails, 

dados e informações e para atender chamadas; serviços retalhistas relacionados com dispo-

sitivos electrónicos digitais vestíveis/móveis consistindo primeiramente de relógios de pulso 

e apresentando também um telefone, software e monitores para visualização, envio e re-

cepção de textos, emails, dados e informações através de telemóveis inteligentes, computa-

dores tabletes e computadores portáteis; serviços retalhistas relacionados com dispositivos 

electrónicos digitais vestíveis/móveis, telemóveis inteligentes em forma de um relógio ou 

uma pulseira; serviços retalhistas relacionados com pulseiras inteligentes com funções de 

tecnologia sem fios e controle remoto para uso com telemóveis que possam exibir o número 

do chamador e mensagens curtas; serviços retalhistas relacionados com pulseiras inteli-

gentes para o pulso com ecrãs de exibição para a visualização, envio e recepção de textos, 

emails, dados e informações e para atender chamadas; serviços retalhistas relacionados 

com óculos inteligentes para a visualização, envio e recepção de textos, emails, dados e 

informações e para tirar fotografias; serviços retalhistas relacionados com telemóveis, tele-

fones inteligentes, capas protectoras para telemóveis, baterias para telefones; serviços reta-

lhistas relacionados com auriculares, auscultadores, equipamento áudio, aparelhos de som, 

equipamento áudio vestíveis, alto-falantes, altifalantes, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), routers, routers sem fios, software de comunicação, aplicativos de software, 

braceletes para relógios, artigos de joalharia, relojoaria e instrumentos cronométricos, re-

lógios, braceletes, colares, artigos de joalharia e relógios que comunicam dados; publicida-

de, marketing e serviços de promoção.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/107477

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, 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 : Equipamentos de comunicações; aparelhos de comunicação de dados; equipamentos de 

telecomunicações; computadores; computadores portáteis; computadores tablete; capas 

protectoras para computadores tablete; computador utilizável; pulseiras inteligentes; dispo-

sitivos electrónicos digitais vestíveis/móveis consistindo primeiramente de relógios de pulso 

e apresentando também um telefone, software e monitores para visualização, envio e re-

cepção de textos, emails, dados e informações através de telemóveis inteligentes, computa-

dores tabletes e computadores portáteis; dispositivos electrónicos digitais vestíveis/móveis; 

telemóveis inteligentes em forma de um relógio ou uma pulseira; pulseiras inteligentes com 

funções Bluetooth e controle remoto para uso com telemóveis que possam exibir o número 

do chamador e mensagens curtas; pulseiras inteligentes para o pulso com ecrãs de exibição 

para a visualização, envio e recepção de textos, emails, dados e informações e para aten-

der chamadas; óculos inteligentes para a visualização, envio e recepção de textos, emails, 

dados e informações e para tirar fotografias; telemóveis; telemóveis inteligentes; capas pro-

tectoras para telemóveis; baterias para telefones; auriculares; auscultadores; equipamento 

áudio; aparelhos de som; equipamento áudio vestíveis; alto-falantes; altifalantes; codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes); routers; routers sem fios; software de comunicação; 

aplicativos de software; peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados; 

relógios inteligentes; relógios inteligentes (consistindo primeiramente de relógios de pulso 

para visualização, envio e recepção de textos, emails, dados e informações e para atender 

chamadas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107478

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Braceletes para relógios; artigos de joalharia; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios; braceletes; colares; artigos de joalharia e relógios que comunicam dados; peças e 

acessórios para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/107479

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços retalhistas relacionados com equipamento de comunicação, aparelhos de comu-

nicação de dados, equipamentos de telecomunicações, computadores, computadores por-

táteis, computadores tablete, capas protectoras para computadores tablete, computadores 

utilizáveis, pulseiras inteligentes, relógios inteligentes, relógios inteligentes consistindo 

primeiramente de relógios de pulso para visualização, envio e recepção de textos, emails, 

dados e informações e para atender chamadas; serviços retalhistas relacionados com dispo-

sitivos electrónicos digitais vestíveis/móveis consistindo primeiramente de relógios de pulso 

e apresentando também um telefone, software e monitores para visualização, envio e re-

cepção de textos, emails, dados e informações através de telemóveis inteligentes, computa-

dores tabletes e computadores portáteis; serviços retalhistas relacionados com dispositivos 

electrónicos digitais vestíveis/móveis, telemóveis inteligentes em forma de um relógio ou 

uma pulseira; serviços retalhistas relacionados com pulseiras inteligentes com funções de 

tecnologia sem fios e controle remoto para uso com telemóveis que possam exibir o número 

do chamador e mensagens curtas; serviços retalhistas relacionados com pulseiras inteli-

gentes para o pulso com ecrãs de exibição para a visualização, envio e recepção de textos, 

emails, dados e informações e para atender chamadas; serviços retalhistas relacionados 

com óculos inteligentes para a visualização, envio e recepção de textos, emails, dados e 

informações e para tirar fotografias; serviços retalhistas relacionados com telemóveis, tele-

fones inteligentes, capas protectoras para telemóveis, baterias para telefones; serviços reta-

lhistas relacionados com auriculares, auscultadores, equipamento áudio, aparelhos de som, 

equipamento áudio vestíveis, alto-falantes, altifalantes, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), routers, routers sem fios, software de comunicação, aplicativos de software, 

braceletes para relógios, artigos de joalharia, relojoaria e instrumentos cronométricos, re-

lógios, braceletes, colares, artigos de joalharia e relógios que comunicam dados; publicida-

de, marketing e serviços de promoção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107480

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, 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 : Equipamentos de comunicações; aparelhos de comunicação de dados; equipamentos de 

telecomunicações; computadores; computadores portáteis; computadores tablete; capas 

protectoras para computadores tablete; computador utilizável; pulseiras inteligentes; dispo-
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sitivos electrónicos digitais vestíveis/móveis consistindo primeiramente de relógios de pulso 

e apresentando também um telefone, software e monitores para visualização, envio e re-

cepção de textos, emails, dados e informações através de telemóveis inteligentes, computa-

dores tabletes e computadores portáteis; dispositivos electrónicos digitais vestíveis/móveis; 

telemóveis inteligentes em forma de um relógio ou uma pulseira; pulseiras inteligentes com 

funções Bluetooth e controle remoto para uso com telemóveis que possam exibir o número 

do chamador e mensagens curtas; pulseiras inteligentes para o pulso com ecrãs de exibição 

para a visualização, envio e recepção de textos, emails, dados e informações e para aten-

der chamadas; óculos inteligentes para a visualização, envio e recepção de textos, emails, 

dados e informações e para tirar fotografias; telemóveis; telemóveis inteligentes; capas pro-

tectoras para telemóveis; baterias para telefones; auriculares; auscultadores; equipamento 

áudio; aparelhos de som; equipamento áudio vestíveis; alto-falantes; altifalantes; codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes); routers; routers sem fios; software de comunicação; 

aplicativos de software; peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados; 

relógios inteligentes; relógios inteligentes (consistindo primeiramente de relógios de pulso 

para visualização, envio e recepção de textos, emails, dados e informações e para atender 

chamadas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107481

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Braceletes para relógios; artigos de joalharia; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios; braceletes; colares; artigos de joalharia e relógios que comunicam dados; peças e 

acessórios para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107482

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços retalhistas relacionados com equipamento de comunicação, aparelhos de comu-

nicação de dados, equipamentos de telecomunicações, computadores, computadores por-

táteis, computadores tablete, capas protectoras para computadores tablete, computadores 
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utilizáveis, pulseiras inteligentes, relógios inteligentes, relógios inteligentes consistindo 

primeiramente de relógios de pulso para visualização, envio e recepção de textos, emails, 

dados e informações e para atender chamadas; serviços retalhistas relacionados com dispo-

sitivos electrónicos digitais vestíveis/móveis consistindo primeiramente de relógios de pulso 

e apresentando também um telefone, software e monitores para visualização, envio e re-

cepção de textos, emails, dados e informações através de telemóveis inteligentes, computa-

dores tabletes e computadores portáteis; serviços retalhistas relacionados com dispositivos 

electrónicos digitais vestíveis/móveis, telemóveis inteligentes em forma de um relógio ou 

uma pulseira; serviços retalhistas relacionados com pulseiras inteligentes com funções de 

tecnologia sem fios e controle remoto para uso com telemóveis que possam exibir o número 

do chamador e mensagens curtas; serviços retalhistas relacionados com pulseiras inteli-

gentes para o pulso com ecrãs de exibição para a visualização, envio e recepção de textos, 

emails, dados e informações e para atender chamadas; serviços retalhistas relacionados 

com óculos inteligentes para a visualização, envio e recepção de textos, emails, dados e 

informações e para tirar fotografias; serviços retalhistas relacionados com telemóveis, tele-

fones inteligentes, capas protectoras para telemóveis, baterias para telefones; serviços reta-

lhistas relacionados com auriculares, auscultadores, equipamento áudio, aparelhos de som, 

equipamento áudio vestíveis, alto-falantes, altifalantes, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), routers, routers sem fios, software de comunicação, aplicativos de software, 

braceletes para relógios, artigos de joalharia, relojoaria e instrumentos cronométricos, re-

lógios, braceletes, colares, artigos de joalharia e relógios que comunicam dados; publicida-

de, marketing e serviços de promoção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107789

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/13

[730] 申請人 Requerente : Nokia Technologies Oy

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610, Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos fotográficos, cinematográficos e ópticos; aparelhos para registo, 

captura, armazenamento, processamento, edição, visualização, transmissão, reprodução 

e repetição de som ou imagens; meios digitais e ópticos de gravação; software de detecção 

de áudio, vídeo, imagens, realidade virtual e presença; câmaras; sensores de detecção de 

áudio, vídeo, imagens, realidade virtual e presença; ecrãs por cabeças mecânicas; óculos 

(óptica); ficheiros de áudio e vídeo descarregáveis; codificadores/descodificadores (codec) 

de áudio, vídeo e imagens; algoritmos para compressão, descompressão, codificação, desco-

dificação e processamento de dados de áudio, de vídeo e de imagem; publicações electróni-

cas; chips de circuitos integrados; microprocessadores; peças, ferramentas e acessórios para 

os artigos atrás referidos.

[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

2015/07/27 014414106 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/107790

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/13

[730] 申請人 Requerente : Nokia Technologies Oy

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610, Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de edição e produção de áudio, vídeo e imagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/07/27 014414106 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/107791

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/13

[730] 申請人 Requerente : Nokia Technologies Oy

 地址 Endereço : Karaportti 3, 02610, Espoo, Finland

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de tecnologia de áudio, vídeo, imagem, suportes digitais, multimédia e realidade 

virtual e investigação e concepção a eles referentes; concepção, engenharia e desenvolvi-

mento de hardware e software de áudio, imagem, vídeo, suportes digitais, multimédia e 

realidade virtual; serviços de análise, investigação, desenvolvimento, apoio, resolução de 

problemas técnicos e consultadoria tecnológicos no domínio das tecnologias de detecção 

de presença de áudio, imagem, vídeo, suportes digitais, multimédia, realidade virtual e pre-

sença; serviços de codificação de dados e serviços de descodificação; software como serviço 

(SaaS); plataforma como um serviço (PAAS); aluguer de software e hardware de detecção 

de áudio, imagem, vídeo, suportes digitais, multimédia, realidade virtual e presença.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/07/27 014414106 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/107947

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/19
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[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

 地址 Endereço : Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosmé-

ticos, loções para o cabelo; dentífricos; artigos de higiene pessoal; antitranspirantes; deso-

dorizantes para os seres humanos e animais; champôs e amaciadores para o cabelo; prepa-

rados para colorir e tintas para o cabelo; lacas para o cabelo; máscaras de beleza; sabonete 

líquido para mãos; espumas e geles para uso em duche; preparados para os cuidados da 

pele; cremes e loções para branquear a pele; preparados para limpeza da pele; preparados 

bronzeadores; preparações de protecção solar; óleos aromáticos; preparados para barbear; 

tintas para barba; champô seca; ceras para bigode; preparados depilatórios; pomadas; varas 

de algodão, cotonetes, algodão em rama para fins cosméticos; cremes, loções, hidratantes; 

tonificantes e tónicos para fins cosméticos; preparados para maquilhagem; preparações 

para remover a maquilhagem; cremes cosméticos; lápis para uso cosmético; glosses para 

os lábios; batons para os lábios; preparações para os cuidados das unhas; vernizes para as 

unhas; preparações para remover os vernizes; lenços de papel impregnados com loções cos-

méticas; lenços de papel impregnados com preparações para remover maquilhagem; lenços 

de papel impregnados para limpeza (para uso pessoal); toalhetes de limpeza impregnados 

com preparados para limpeza; panos de limpeza impregnados com desinfectantes para fins 

de limpeza e doméstico, toalhetes impregnados com preparações de limpeza e preparações 

antibacterianas para higiene pessoal e para uso doméstico; produtos para polir couro; fra-

grâncias para perfumar; mistura de pétalas de flores seca (potpourris); líquidos para lavar 

de pára-brisas; papéis abrasivos; papel de esmeril; pedra de polir; aerossóis para refrescar o 

hálito; elixires para a lavagem da boca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107948

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/19

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

 地址 Endereço : Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; mitenes e luvas para fins 

domésticos; pegas para panela; aparelhos domésticos (não em metais preciosos); arcas de 

armazenamento para uso domésticos (não em metais preciosos); louça de mesa acrílicas 

(com excepção de facas, garfos, colheres); vasilhas; caixas para biscoitos; chávenas (não 

em metais preciosos); pratos (não em metais preciosos); tigelas de serviço de mesa (não em 

metais preciosos); louças (com excepção de facas, garfos, colheres ou de metais preciosos); 

artigos de vidro; utensílios de cozinha (não em metais preciosos); garrafas; recipientes para 

bebidas; aparelhos desodorizantes para uso pessoal; palitos; utensílios cosméticos; suportes 
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de escovas de dentes; caixa de escova de dentes; escovas de dentes; dispositivos para duches 

bocais (dentes e gengivas); escovas de dentes eléctricas; fio dental.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107970

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/20

[730] 申請人 Requerente : ENGIE

 地址 Endereço : 1, Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Combustível; composições combustíveis; gás natural; gás para iluminação; gás combustí-

vel, nomeadamente biogás; misturas de combustível vaporizado; gás natural para veículos, 

energia eléctrica; gás de petróleo gasoso ou liquefeito; combustível para iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107971

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/20

[730] 申請人 Requerente : ENGIE

 地址 Endereço : 1, Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios comerciais relacionados com energia, nomeadamente gás natural e 

electricidade; investigações, informações ou consultadoria sobre negócios de autoridades 

regionais, negócios, pessoas do ofício ou indivíduos privados relacionados com energia, 

protecção ambiental ou desenvolvimento sustentável; consultadoria comercial para tercei-

ros com o intuito de melhorar e controlar o consumo de energia ou no ramo de desenvolvi-

mento sustentável; consultadoria profissional na área de negócios e informação relacionada 

com o consumo de energia com ou sem simulador de tarifas e previsão de consumo; análise 

do preço de custo para instalações que funcionam usando todos os de energia, nomeada-

mente com intuito de melhorar e controlar o consumo de energia; especialistas em eficiên-

cia no ramo da protecção ambiental, novas energias e desenvolvimento sustentável; estudos 

de mercado e pesquisa no ramo da protecção ambiental, novas energias e desenvolvimento 

sustentável; gestão computadorizada de ficheiros relacionados com energia, protecção am-

biental ou desenvolvimento sustentável; pesquisa de dados com ficheiros computadorizados 

para terceiros, relativos a energia, protecção ambiental ou desenvolvimento sustentável; 

promoção de produtos para terceiros, alimentados a energia de todos os tipos; demonstra-

ção de produtos para melhoramento e controlo do consumo de energia; venda de energia; 

importação-exportação de gás natural e gás liquefeito; informação estatística à gestão 

de instalações industriais e instalações energéticas; consultadoria profissional na área de 
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negócios comerciais no ramo da energia e fluidos proporcionada via centrais telefónicas e 

linhas de apoio telefónico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107972

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/20

[730] 申請人 Requerente : ENGIE

 地址 Endereço : 1, Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, revisão, manutenção, reparação e colocar em operação as instalações de ener-

gia, aquecimento, acumulação ou recuperação de calor, ventilação, fornecimento de água, 

controle climático e para efeitos de ar condicionado, para desempenho energético ou 

controlo de consumo; instalação, revisão, manutenção, reparação e colocar em operação 

as bombas de calor, painéis fotovoltaicos, caldeiras; instalação, programação e revisão de 

sistemas de domótica, robôs programáveis para desempenho energético, controlo de con-

sumo ou gestão de redes inteligentes (redes de fornecimento de energia usando tecnologia 

de informação para melhor a adequação de fornecimento e procura de energia); instala-

ção, reparação e revisão de condutas para o transporte, distribuição ou armazenamento 

de energia; construção, reparação, revisão e instalação de centrais de energia baseadas em 

electricidade, hidráulicas, térmicas, biomassa, eólicas, hidroeléctricas, energia de ondas ou 

marés e parques eólicos; instalação, colocar em operação, manutenção e revisão de equipa-

mento para a protecção de bens e indivíduos, em particular sistemas de protecção de fogo; 

informação, inspecção e consultadoria relacionada com a construção e supervisão de tra-

balhos de construção e renovação de casas, edifícios ou equipamento para uso sectores da 

industria e terciário com vista a melhorar e controlar o consumo de energia; isolamento de 

edifícios; gestão remota de instalações para o armazenamento e redes de fornecimento de 

gás, calor ou electricidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107973

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/20

[730] 申請人 Requerente : ENGIE

 地址 Endereço : 1, Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte, distribuição e fornecimento de energia; informação e consultadoria relacio-

nadas com armazenamento, transporte, distribuição e fornecimento de energia; armaze-
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namento de gás natural e gás liquefeito; compressão, medição, odorização, regasificação e 

análise de gás natural para operações de transporte, distribuição e fornecimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107974

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/20

[730] 申請人 Requerente : ENGIE

 地址 Endereço : 1, Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Geração de energia eléctrica; produção de energia usando fontes de energia renováveis; em 

particular energias térmica climáticas, geotermais, eólicas, solar, hidráulicas ou biomassa; 

arrendamento de geradores de energia; tratamento de biomassa para produção de ener-

gia; informação relacionada com o tratamento de biomassa e instalações de produção de 

energia; o processamento de gás natural e gás liquefeito; liquefação e re-gasificação de gás 

natural; informação e consultadoria nas áreas atrás referidas; triagem e reciclagem de des-

perdícios e recuperação de material bruto para a produção de energia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107975

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/20

[730] 申請人 Requerente : ENGIE

 地址 Endereço : 1, Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Análise, pesquisa e experiência de engenharia e técnica nas áreas de energia; desenho, ma-

nutenção, actualização e instalação de programas de computador (software) nas áreas de 

energia e desenvolvimento sustentável; consultadoria técnica e de engenharia relacionada 

com as instalações para a produção, armazenamento, distribuição e fornecimento de ener-

gia; prospecção de petróleo e gás natural; redigir planos de construção na área da energia, 

em particular centrais queimadoras de gás, redes de transporte de gás e instalações para o 

armazenamento de gás natural; levantamentos geológicos, pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos na área de energia para terceiros; aconselhamento técnico e consultadoria 

engenharia para a gestão de instalações industriais a funcionar com todos os tipos de ener-

gia, gestão de instalações para o armazenamento de gás natural e redes para a distribuição 

e fornecimento de gás ou electricidade; pesquisa e análise industrial e técnica (estudos de 

projecto técnicos), relacionado com equipamento domótico e redes inteligentes (redes de 

fornecimento de energia usando tecnologia de informação para melhorar a adequação do 
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fornecimento e procura de energia); controlo de qualidade consistindo em relatórios técni-

cos em instalações, medidas e evolução; estudos e análise e diagnósticos (de engenharia) 

técnicos e para a criação de instalações para o fornecimento e/ou produção e/ou distribui-

ção de energia, nomeadamente electricidade, gás, calor e água; estudos, pesquisa e levan-

tamento nas áreas de energia, o ambiente e desenvolvimento sustentável; consultadoria e 

informação técnica relacionada com energia e controle da mesma; informação e consulta-

doria técnica relacionada com instalações a funcionar com a assistência de todos os tipos 

de energia; perícia técnica relacionada com a geração de energia eléctrica, eólica, solar hi-

dráulica, geotermal, termal, climática e renovável, desenho de centrais de energia baseadas 

em electricidade, hidráulicas, térmicas, biomassa, eólicas, hidroeléctricas, energia de ondas 

ou marés e pargues eólicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108311

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/28

[730] 申請人 Requerente : J. Choo Limited

 地址 Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 1GW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 小型五金製品；釦鉤；普通金屬、金屬板材的錢夾；鑰匙圈；鑰匙鏈；金屬製栓蓋；金屬緊固件；

皮製品金屬配件；皮製鞋類金屬配件；皮製服裝金屬配件；金屬製徽章，金屬製識別標牌，金屬

環，非貴重金屬鉚釘，鉸鏈，掛鉤，鏈條，掛鎖，鎖和鑰匙；皮包用金屬製鎖；金屬製盒，金屬桶

及金屬箱，普通金屬製節日裝飾品、普通金屬製人像裝飾品；普通金屬小雕像和藝術品；寵物

鏈。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108431

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/29

[730] 申請人 Requerente : Sanrio Company, Ltd.

 地址 Endereço : 1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 141-8603, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços e pesquisa científica e tecnológica e concepção dos mesmos; serviços de análises 

e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático; 

supervisão e consultadoria em arquitectura; consultadoria em arquitectura; programação 

de computadores; manutenção de softwares informático; elaboração de planos para cons-

trução; consultadoria na protecção do ambiente; desenho industrial; projecto de decoração 

de interiores; serviços de design de embalagem; criação de trajes e vestidos (desenhos); 



19696 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

desenhos de artes gráficas; previsão do tempo; locação de tempo de acesso a uma base 

de dados informáticos; locação de tempo de acesso a uma base de manipulação de dados; 

planeamento urbano; duplicação de programas de computador; desenho de software de 

computador; instalação de software informático; consultadoria no sector de hardware in-

formático; conversão de dados ou documentos de meios físicos para electrónicos; criação e 

manutenção de páginas de Internet para terceiros; conversão de dados de programas infor-

máticos e dados (sem ser conversão física); previsão do tempo; apresentar páginas informá-

ticas (páginas na rede); computação em nuvem; aluguer de computadores, consultadoria de 

sistema informático; análise de sistemas informáticos; concepção de software informático; 

consultadoria de tecnologia de computador; digitalização de documentos (digitalização); 

serviços de consultadoria de tecnologia da informação (TI); backup externo de dados; 

fornecimento de informações sobre a tecnologia de computador e programação através de 

uma página de Internet; fornecimento de software informático (não descarregável); serviço 

de software como um serviço (SaaS); consultadoria em concepção de websites.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108434

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/29

[730] 申請人 Requerente : PIUSI S.P.A.

 地址 Endereço : Via Pacinotti, 16/A, Suzzara (Mantova), Zona Industriale Rangavino, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Bombas (máquinas); bombas (partes de máquinas, mecanismos ou motores); bombas cen-

trífugas; bombas eléctricas; bombas hidráulicas; bombas de lubrificação; bombas pneumá-

ticas; bombas centrífugas de medição; bombas de gasolina calibradas; bicos de bomba de 

distribuição de combustíveis e lubrificantes; bombas para lubrificantes, transferência de 

combustível e combustível para utilização na estação de serviço; pistolas de lubrificação; 

pistolas de lubrificação pneumáticas; bicos de abastecimento; bicos de medição; filtros de 

combustível; injectores de combustível; bicos automáticos de abastecimento de combus-

tível; bicos de abastecimento não automáticas; bombas de combustível para motores; dis-

tribuidores e agulhetas de combustível para estações de serviço; bombas de combustíveis 

auto-reguladoras; bombas de gasolina para estações de serviço; bombas de combustível de 

distribuição para estações de serviço; máquinas de filtragem; válvulas sendo partes de bom-

bas; máquinas para encher recipientes com líquido; válvulas de controlo para regulação 

do fluxo de gases e líquidos (partes de máquinas); filtros de óleo para máquinas e motores; 

bombas de drenagem de óleo; distribuidor de combustível self-service (auto-serviço); meca-

nismos de controlo para máquinas; acoplamentos de fluido sendo partes de máquinas; bobi-

nas, mecânicos, para mangueiras flexíveis; bobinas (partes de máquinas); bobinas de man-

gueiras automáticas para combustíveis; bobinas de mangueiras automáticas para ar e água; 

unidade de distribuição de combustível portátil em alta fluxo; unidade de transferência de 

óleo portátil; filtros (partes de máquinas ou motores); bombas de água para unidades de 

filtragem de água; cartuchos para máquinas de filtragem; trocadores de óleo; acoplamentos 

não sendo para veículos terrestres; máquinas e máquinas-ferramentas; máquinas e motores 

(excepto para veículos terrestres); componentes de acoplamento e transmissão de máquinas 

(excepto para veículos terrestres); alfaias agrícolas sem ser operadas manualmente.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108435

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/29

[730] 申請人 Requerente : PIUSI S.P.A.

 地址 Endereço : Via Pacinotti, 16/A, Suzzara (Mantova), Zona Industriale Rangavino, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Bombas (instrumentos manuais); chaves de filtro de óleo; latas de óleo para lubrificação 

de máquinas (utensílios manuais); bicos de abastecimento manuais; bombas manuais para 

tambores; bombas manuais para óleo e gorduras; bombas manuais para líquidos e fluidos; 

ferramentas e instrumentos manuais (operados manualmente).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108436

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/29

[730] 申請人 Requerente : PIUSI S.P.A.

 地址 Endereço : Via Pacinotti, 16/A, Suzzara (Mantova), Zona Industriale Rangavino, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Contadores para líquidos; aparelhos electrónicos de controlo de distribuição de fluido; ré-

guas (instrumentos de medida); aparelhos de medição; medidores de líquidos; equipamen-

tos e instrumentos electrónicos para controlar a distribuição de fluidos; medidores; indica-

dores de nível; indicadores de quantidade; registadores de pressão; controlos electromecâ-

nicos para utilização no controlo da distribuição de combustível para o uso na indústria de 

transferência de combustível e lubrificante; indicadores de nível de combustível; medidores 

de combustível; medidores de proporção do ar / combustível; sensores de nível de óleo; apa-

relhos de controlo remoto para bombas de vácuo; medidores de fluxo; painéis de medidores 

digitais; aparelhos eléctricos para ignição à distância; aparelhos de controlo remoto; recep-

tores de controle remoto; programas de computador (software descarregável); software de 

computador descarregável para monitorização e análise remota; aparelhos de regulação, 

eléctricos; software para gestão e monitorização de reabastecimento; sistemas de monito-

rização de fluidos; software operacional da rede local (LAN); aparelhos e instrumentos de 

comando eléctricos e electrónicos; software operacional da rede da área local; software de 

rede operacional de servidor de acesso; software de computador para comunicações de re-

des sem fio; dispositivos de medição, eléctricos; software para monitorizar a distribuição de 

combustível; cartões de acesso codificados magneticamente; chaves electrónicas; cartões de 
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acesso codificados; software de computador para controlar terminais de auto-atendimento 

(self-service); painéis de controlo (electricidade); painéis de indicadores electrónicos; es-

tações de transferência de líquidos inflamáveis; aparelhos para monitorização contínua do 

nível dos tanques; indicadores do nível dos tanques; software de computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108437

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/29

[730] 申請人 Requerente : PIUSI S.P.A.

 地址 Endereço : Via Pacinotti, 16/A, Suzzara (Mantova), Zona Industriale Rangavino, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho ou por grosso, também on-line, de bombas (máquinas), bom-

bas (partes de máquinas, mecanismos ou motores), bombas centrífugas, bombas de óleo 

para motores de veículos terrestres, bombas eléctricas, bombas hidráulicas, bombas de 

lubrificação, bombas pneumáticas, bombas centrífugas de medição, bombas de gasoli-

na calibradas, máquinas de sucção de ar, bombas de ar comprimidas, bicos de bomba de 

distribuição de combustíveis e lubrificantes, bombas para lubrificantes, transferência de 

combustível e combustível para utilização na estação de serviço, pistolas de lubrificação, 

pistolas de lubrificação pneumáticas, compressoras (máquinas), bicos de abastecimento, 

bicos de medição, filtros de combustível, injectores de combustível, bicos automáticos de 

abastecimento de combustível, bicos de abastecimento não automáticas, bombas de com-

bustível para motores, distribuidores e agulhetas de combustível para estações de serviço, 

bombas de combustível de auto-regulação, bombas de gasolina para estações de serviço, 

bombas de combustível de distribuição para estações de serviço, máquinas de filtragem, 

válvulas sendo partes de bombas, máquinas para encher recipientes com líquidos, válvulas 

de controlo para regulação do fluxo de gases e líquidos (partes de máquinas), filtros de óleo 

para motores e máquinas, bombas de drenagem de óleo, distribuidor de combustível self-

-service (auto-serviço), reguladores de pressão (partes de máquinas), reguladores (partes 

de máquinas), mecanismos de controlo para máquinas, acoplamentos de fluído sendo par-

tes de máquinas, bobinas mecânicas para tubos flexíveis, aparelhos de bobinagem, man-

gueiras automáticas e mecânicas para combustível, mangueiras automáticas para ar e água, 

unidade de distribuição de combustível portátil em alto fluxo, unidade de transferência de 

óleo portátil, filtros (partes de máquinas ou motores), bombas de água para unidades de 

filtragem de água, cartuchos para máquinas de filtragem, trocadores de óleo, acoplamentos 

que não sejam para veículos terrestres, bombas (instrumentos manuais), bombas de ar ope-

rados manualmente, chaves de filtro de óleo, latas de óleo para lubrificação de máquinas 

(utensílios manuais), bicos de abastecimento manuais, bombas manuais para tambores, 

bombas manuais para óleos e gorduras, bombas manuais para líquidos e fluidos, ferramen-

tas e instrumentos manuais (operados manualmente), contadores para líquidos, aparelhos 

electrónicos para controlo de distribuição de fluidos, aparelhos de medição, medidores de 

líquidos, equipamentos e instrumentos electrónicos para controlo de distribuição de flui-

dos, medidores, indicadores de nível, indicadores de quantidade, indicadores de pressão, 
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comandos electromecânicas para utilização no controlo da distribuição de combustível 

para uso na indústria de transferência do combustível e lubrificantes, indicadores de nível 

de combustível, medidores de combustível, sensores de nível de óleo, aparelhos de controlo 

remoto para bombas de vácuo, medidores de vazão, medidores de painel digital, aparelhos 

de controle remoto, receptores de controlo remoto, programas de computador (software 

descarregável), software de computador descarregável para monitorização e análise remo-

ta, aparelhos de regulação eléctrica, software para gestão e monitorização de reabasteci-

mento, sistemas de monitorização de fluidos, software operacional da rede local (LAN) , 

aparelhos e instrumentos de comando eléctricos e electrónicos, circuitos de controlo elec-

trónico, software de rede operacional da área local, software de rede operacional de servi-

dor de acesso, software de computador para comunicações de redes sem fios, dispositivos 

de medição eléctricos, software para monitorização de distribuição de combustível, cartões 

de acesso codificados magneticamente, chaves electrónicas, cartões de acesso codificados, 

software de computador para controlo dos terminais de auto-atendimento (self-service), 

painéis de controlo (electricidade), quadros de indicadores electrónicos, estações de trans-

ferência de líquidos inflamáveis, monitorização contínua de nível do tanque, indicadores de 

nível do tanque; demonstração de produtos; distribuição de amostras; apresentação de pro-

dutos em meios de comunicação, para fins de vendas a retalho; serviços de aquisição para 

terceiros [compra de bens e serviços para outras empresas]; organização de feiras e exposi-

ções com fins comerciais ou publicitários; informações e aconselhamento comerciais para 

consumidores (loja de aconselhamento ao consumidor); serviços de outsourcing (assistência 

em negócios comerciais); promoção de vendas (para terceiros).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108519

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/01

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, 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 : Substâncias dietéticas para uso medicinal; suplementos nutricionais dietéticos; suplemen-

tos dietéticos e nutricionais para crianças; suplementos nutricionais líquidos; suplementos 

nutricionais e dietéticos em barras; leite em pó para recém-nascidos; alimentos para bebés; 

vitaminas pré-natais; vitaminas para amamentação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108520

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/01

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories
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 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e lacticínios; leite em pó.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108521

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/01

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Promoção em áreas de leite em pó para recém-nascidos e seus benefícios para o sistema 

imunitário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109032

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/17

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

 地址 Endereço : Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; marcadores de 

livros; caixas; material impresso; material de encadernação; bases de secretária; folhetos; 

livros de exercícios; calendários; pastas; cadernos; arquivos de documentos (papelaria); 

agendas; planeadores diários; fotografias; artigos de papelaria; instrumentos de escrita; 

pinceis de aguarela; lápis; lápis de cera; lapiseiras; minas de lapiseira; canetas de feltro; car-

tuchos de caneta de feltro; porta-canetas; canetas; canetas para papel metalizado; canetas 

de tinta permanente; cartuchos de caneta de tinta permanente; canetas de gel; cartuchos 

de caneta de gel; lápis de grafite; esferográficas; recargas de esferográficas; canetas de mar-

car; lápis de pastel; lápis borracha; lápis de ardósia; canetas para equipamentos com ecrã; 

instrumentos de escrita para unidades de visualização; rolos de tinta; sticks de tinta; tintas; 

expositores ou tabuleiros para papelaria, instrumentos de escrita ou canetas; timbres; lacre; 

afia para lápis; máquina de afiar lápis; tinteiros; produtos para apagar, apagadores; gravu-

ras; adesivos (colas) para papelaria ou para uso doméstico; materiais de artistas; pinceis; 

máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário); armários para material 

de papelaria (artigos de escritório); pisa-papéis; ampara-livros; estojos para papelaria ou 

instrumentos de escrita; agrafadores (artigos de escritório); furadores; mata-borrões; su-
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porte de fotografia; cartucho porta-lápis; estojos de escrita (conjuntos); conjuntos de se-

cretária; blocos de notas; material de ensino e formação (excepto aparelhos); materiais de 

plástico para embalagens; tipos de impressão; blocos de impressão; livros de bolso; bases 

de secretária; agendas diárias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109033

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/17

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

 地址 Endereço : Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 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 artigos feitos destes materiais; pastas; sacos de praia; cartei-

ras; sacos de campismo; porta-documentos; sacos de rede para compras; sacos de compras; 

bolsas (carteiras); malas de viagem; sacos de mão; sacos de usar à cintura; coleiras para 

cães; bolsas de caça (acessórios de caça); estojos de couro ou cartão-couro; estojos de car-

tão (estojos tipo carteira); sacos de roupa; maleta de maquiagem (vazia); estojos de música; 

malas de viagem; sacos para viagens; mochilas; sacos de alpinistas; porta-chaves; sacolas; 

mochilas escolares; sacos de desporto; sacos com rodas; mochilas; sacos (envelopes, bolsas) 

de couro, para acondicionar; sacos de ferramentas de couro (vazios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109034

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/17

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

 地址 Endereço : Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; cartão; material impresso; material de encadernação; bases de secretária; folhetos; 

livros de exercícios; calendários; pastas; cadernos; arquivos de documentos (papelaria); 

agendas; planeadores diários; fotografias; artigos de papelaria; instrumentos de escrita; 

pinceis de aguarela; lápis; lápis de cera; lapiseiras; minas de lapiseira; canetas de feltro; car-

tuchos de caneta de feltro; porta-canetas; canetas; canetas para papel metalizado; canetas 

de tinta permanente; cartuchos de caneta de tinta permanente; canetas de gel; cartuchos de 

caneta de gel; lápis de grafite; esferográficas; recargas de esferográficas; canetas de marcar; 

lápis de pastel; lápis borracha; lápis de ardósia; rolos de tinta; sticks de tinta; tintas; expo-

sitores ou tabuleiros para papelaria, instrumentos de escrita ou canetas; timbres; lacre; afia 

para lápis; máquina de afiar lápis; tinteiros; produtos para apagar, apagadores; gravuras; 

adesivos (colas) para papelaria ou para uso doméstico; materiais de artistas; pinceis; má-
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quinas de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário); armários para material de 

papelaria (artigos de escritório); pisa-papéis; ampara-livros; estojos para papelaria ou ins-

trumentos de escrita; agrafadores (artigos de escritório); furadores; mata-borrões; suporte 

de fotografia; cartucho porta-lápis; estojos de escrita (conjuntos); conjuntos de secretária; 

blocos de notas; material de ensino e formação (excepto aparelhos); materiais de plástico 

para embalagens; tipos de impressão; blocos de impressão; livros de bolso; bases de secre-

tária; agendas diárias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109035

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/17

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

 地址 Endereço : Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 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; pastas; sacos de praia; carteiras; sacos de campismo; porta-

-documentos; sacos de rede para compras; sacos de compras; bolsas (carteiras); malas de 

viagem; sacos de mão; sacos de usar à cintura; coleiras para cães; bolsas de caça (acessórios 

de caça); estojos de couro ou cartão-couro; estojos de cartão (estojos tipo carteira); sacos 

de roupa; maleta de maquiagem (vazia); estojos de música; malas de viagem; sacos para 

viagens; mochilas; sacos de alpinistas; porta-chaves; sacolas; mochilas escolares; sacos de 

desporto; sacos com rodas; mochilas; sacos (envelopes, bolsas) de couro, para acondicionar; 

sacos de ferramentas de couro (vazios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109055

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/18

[730] 申請人 Requerente : 環球互聯網有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路財富中心5樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 提供不動產租賃及買賣信息。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（C 0 M 0 Y 0 K 1 0 0），白色（C 0 M 0 Y 0 K 0），藍色（C 8 0 M 4 0 Y 1 K 0），淺藍色

（C40M18Y5K0），如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/109141

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/19

[730] 申請人 Requerente : Tsui Wah International Patent Limited

 地址 Endereço : Room 1606-1608, 16/F., Riley House, 88 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Pão, bolachas, pãezinhos de leite, bolos estilo Chinês e estilo Oriental, dumplings estilo 

Chinês e estilo Oriental, biscoitos, bolachas de água e sal, refeições feitas com milho, ge-

lados, caril, café, cacau, condimentos, artigos de confeitaria, flocos de milho, preparados 

de cereal, geleia real, macaroni, maionese, tartes, mousses, muesli, mostarda, bolo lunar, 

massa instantânea, aveia, panquecas, massa, pastéis, arroz, temperos para saladas, sal para 

cozinhar, molhos para temperar, condimentos, sorvetes, aperitivos à base de cereais, aperi-

tivos à base de arroz, esparguete, especiarias, spring rolls, sushi, chá, chá verde, chá gelado, 

vermicelli, farinha de trigo, cevada, iogurte congelado (confeitos gelados).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109142

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/19

[730] 申請人 Requerente : Tsui Wah International Patent Limited

 地址 Endereço : Room 1606-1608, 16/F., Riley House, 88 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de refeições; fornecimento de comidas e bebidas; restaurantes; 

restaurantes de sirva-se a si mesmo; snack-bares; serviços para fornecimento de comidas e 

bebidas; cafés; cafetarias; cantinas; charcutarias; serviços de banquetes; alojamento tempo-

rário; provisão de informação on-line relacionada com a preparação de comidas e bebidas 

e serviços de fornecimento de comidas e bebidas através de uma base de dados informática 

ou através da internet ou extranets; preparação e provisão de comida, refeições e bebidas 

para consumo em restaurantes, consumir fora e/ou entregas ao domicílio; serviços de pro-

visão de refeições para consumir fora ou de entrega de comida encomendada por telefone 

ou por fax ou através de uma rede online de computador; fornecimento de informação, 

aconselhamento e consultoria relacionados com todos os acima ditos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109333

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/25
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[730] 申請人 Requerente : 龍煙集團煙草有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166號至190號永好工業大廈6樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙，小雪茄，大雪茄，煙斗，香煙濾嘴，煙灰缸，打火機，火柴，煙草，香煙過濾嘴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109334

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/25

[730] 申請人 Requerente : 龍煙集團煙草有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166號至190號永好工業大廈6樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙，小雪茄，大雪茄，煙斗，香煙濾嘴，煙灰缸，打火機，火柴，煙草，香煙過濾嘴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109335

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/25

[730] 申請人 Requerente : 龍煙集團煙草有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166號至190號永好工業大廈6樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙，小雪茄，大雪茄，煙斗，香煙濾嘴，煙灰缸，打火機，火柴，煙草，香煙過濾嘴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109336

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/25
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[730] 申請人 Requerente : 龍煙集團煙草有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166號至190號永好工業大廈6樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙，小雪茄，大雪茄，煙斗，香煙濾嘴，煙灰缸，打火機，火柴，煙草，香煙過濾嘴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109337

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/25

[730] 申請人 Requerente : 致發貿易集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166號至190號永好工業大廈6樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙，小雪茄，大雪茄，煙斗，煙灰缸，打火機，雪茄煙切刀，香煙過濾嘴，火柴，袖珍卷煙器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109338

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/25

[730] 申請人 Requerente : 致發貿易集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166號至190號永好工業大廈6樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109339

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/25
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[730] 申請人 Requerente : 龍煙集團煙草有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166號至190號永好工業大廈6樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109739

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/10

[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; hardware 

de computador; máquinas de jogos de computador, micro processadores, placas de memó-

ria, monitores, visores, teclados, cabos, modems, impressoras, discos rígidos, adaptadores, 

placas de adaptação, conectores e programas de controlo; meios virgem de armazenamento 

para computador; portadores de dados magnéticos; software para computador; software in-

formático para preparar, descarregar, transmitir, receber, editar, extrair, codificar, descodi-

ficar, visualizar, armazenar e organizar textos, gráficos, imagens e publicações electrónicas; 

software e firmware para computador, nomeadamente programas do sistema operacional, 

programas de sincronização de dados e programas de aplicações de ferramentas de desen-

volvimento de computadores pessoais e de mão; hardware e software para fornecimento 

de comunicações telefónicas informatizadas integradas em redes de informação mundiais; 

programas de computador pré-gravados para a gestão de informação pessoal, software de 

gestão de bases de dados, software de reconhecimento de sinais, software de gestão telefó-

nica, software de correio electrónico e de transmissão de mensagens, software de paging, 

software de telefones móveis; software de sincronização de dados, programas informáticos 

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 armazenamento de dados em ou associados a um com-

putador 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; publicações 

electrónicas descarregáveis em forma de livros, jogos, panfletos, brochuras, diários infor-

mativos, diários, revistas e periódicos numa vasta gama de tópicos de interesse geral; dis-

positivos electrónicos digitais portáteis e o software associado; leitores MP3 e leitores de 

áudio de outros formatos digitais; computadores de mão, computadores tablet, assistentes 

digitais pessoais, agendas electrónicas, blocos de notas electrónicos; dispositivos electróni-

cos digitais móveis, dispositivos de sistema de posicionamento global (GPS), telefones; dis-

positivos electrónicos digitais de mão e móveis para o envio e recepção de chamadas telefó-
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nicas, faxes, correio electrónico e outros dados digitais; telefones sem fio; telefones móveis; 

peças e acessórios para telemóveis; máquinas de fax, atendedores de chamadas, câmaras, 

videofones, software e hardware de telefone para recuperação de informação; unidades 

electrónicas de mão para recepção sem fio, armazenamento e/ou transmissão de dados e 

mensagens, e dispositivos electrónicos que permitem o utilizador monitorizar ou gerir in-

formações pessoais; equipamentos e instrumentos de comunicação electrónicos; aparelhos 

e instrumentos de telecomunicações; tipos de letra, família tipográfica, modelos de tipo e 

símbolos em forma de dados gravados; chips, discos e fitas gravadoras com ou para gravar 

programas de computador e software; memória de acesso aleatório (RAM), memória só de 

leitura; aparelhos de memória em estado sólido; jogos de computador e electrónicos; ma-

nuais de utilizador legíveis electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por compu-

tador para uso, e vendido em conjunto, com todos os produtos atrás referidos; equipamento 

para armazenamento de dados; discos rígidos; unidades de armazenamento do disco rígido 

em miniatura; VCDs, CD-ROMs e DVDs; tapetes de rato; baterias; baterias recarregáveis; 

carregadores; carregadores para baterias eléctricas; auscultadores; auscultadores estereo-

fónicos; auscultadores intra-auriculares; altifalantes estéreo; áudio altifalantes; altifalantes 

para casa; altifalantes de monitorização; altifalantes para computadores; altifalantes este-

reofónicos para aparelhos de uso pessoal; receptores de rádio; amplificadores; aparelhos de 

gravação e reprodução sonora, fonógrafos eléctricos, gira-discos, aparelhos estereofónicos 

de alta fidelidade, gravadores e aparelhos de reprodução, altifalantes, unidades de altifa-

lantes múltiplos, microfones; dispositivos digitais de áudio e vídeo; gravadores e leitores de 

cassetes de áudio, gravadores e leitores de cassetes de vídeo, leitores de discos compactos, 

leitores e gravadores digitais de discos versáteis, gravadores e leitores digitais de áudio; lei-

tores de música digital e/ou vídeo; rádios; câmaras de vídeo; misturadores digitais de áudio 

e vídeo; transmissores de rádio; aparelhos de áudio para automóvel; equipamento infor-

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

funções multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos elec-

trónicos com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

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

peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos; capas, malas e estojos adaptados 

ou configurados para conter todos os produtos atrás referidos, feitos de couro, imitações de 

couro, tecido ou materiais têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul.

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

2015/09/10 68105 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/109896

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/14

[730] 申請人 Requerente : MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C.

 地址 Endereço : 72 Spring Street, 2nd Floor, New York, New York 10012, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3



19708 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

[511] 產品 Produtos : Fragâncias; artigos de perfumaria; águas de toilette; água de colonia; água de toilette; óle-

os essenciais; artigos cosméticos, incluindo bases de maquilhagem, batons para os lábios, 

bálsamos para os lábios, sombras para os olhos, rímel, delineadores para os olhos, blush, 

pós de maquilhagem; vernizes para unhas para fins cosméticos; preparados para o cuidado 

das unhas; cremes para depois de barbear, géis e loções; preparados para barbear; dentífri-

cos; desodorizantes pessoais; sabonetes; géis e preparados para banho e duche; pós faciais 

e para o corpo não medicinais; cremes e loções para o cabelo, rosto e corpo; cremes para o 

corpo; champôs.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109897

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/14

[730] 申請人 Requerente : MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C.

 地址 Endereço : 72 Spring Street, 2nd Floor, New York, New York 10012, 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 : Aplicativos (apps) descarregáveis; software informático: estojos para telemóveis; capas para 

telemóveis; suportes adaptados para telemóveis; estojos para transportar laptops; hardware 

para USB; auscultadores; óculos, óculos de sol e estojos para óculos; óculos e óculos ópti-

cos, óculos desportivos, armações para óculos; correntes para óculos; cordões para óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109898

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/14

[730] 申請人 Requerente : MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C.

 地址 Endereço : 72 Spring Street, 2nd Floor, New York, New York 10012, 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 : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia e bijutarias, nomeadamente anéis, argolas para chaves, fivelas, brincos 

para as orelhas, botões de punho, pulseiras, amuletos, broches, correntes, colares, pen-

dentes, argolas para chaves, alfinetes para gravatas, medalhões, artigos de relojoaria e ins-

trumentos cronométricos, nomeadamente relógios, relógios, relógios de pulso, braceletes 

para relógios, correias para relógios, relógios de parede e mesa, despertadores, relógios de 

parede, relógios pequenos; estojos para relógios e relojoaria, caixas e estojos para relógios 

de parede e mesa e relógios; caixas para jóias e caixas em metais preciosos, suas ligas ou 

em plaqué; estojos, caixas e caixas para pós em metais preciosos; estojos decorativos em 

metais preciosos; caixas para artigos de joalharia em metais preciosos; artigos em metais 

preciosos, suas ligas ou em plaqué, nomeadamente artigos de artesanato em metais precio-

sos; artigos ornamentais (joalharia).
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[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «quebra-nozes em metais preciosos, suas ligas ou em plaqué; castiçais em metais 

preciosos, suas ligas ou em plaqué», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/109899

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/14

[730] 申請人 Requerente : MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C.

 地址 Endereço : 72 Spring Street, 2nd Floor, New York, New York 10012, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Artigos de couro e imitações de couro; sacos de estopa; weekend bags; sacos de lona para 

compras; malas envelope; sacos de viagem; conjunto de sacos de viagem (artigos em cou-

ro); baús de viagem; malas para viajar; pastas para documentos; malas de viagem; sacos de 

vestuário para viagens; estojos para artigos de higiene (não equipados); estojos para artigos 

de higiene pessoal vendidos vazios; caixas em couro ou imitações de couro; caixas para 

chapéus; mochilas; sacos de mão; sacos desportivos; sacos de praia; sacos de compras; sacos 

a tiracolo; sacos de alça; pastas para documentos; maletas de viagem (artigos de couro); sa-

cos escolares; pastas para documentos feitos em couro; sacos de usar à cintura; sacos; saco-

las; sacos para cosméticos; artigos em couro; pequenos artigos em couro; carteiras; porta-

-moedas; sacos para cintura; carteiras para passaporte (artigos em couro); estojos para cha-

ves (artigos em couro); carteiras para cartões de visita; carteiras para cartões de crédito; 

chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109900

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/14

[730] 申請人 Requerente : MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C.

 地址 Endereço : 72 Spring Street, 2nd Floor, New York, New York 10012, 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; roupa interior; vestidos; camisas; fatos; saias; casacos exteriores; casacos cur-

tos; camisolas de malha sem gola; t-shirts; camisolas de alças; roupa interior de senhora; 

soutiens; calças de ganga; pijamas; lenços de bolso (vestuário); roupas de malha; camisolas 

polo; coletes; casacos de malha; gravatas largas; macacões; blazers; meias para senhora; 

cintos (vestuário); lenços de cabeça; lenços de pescoço; gravatas; xailes; camisolas de lã 

para senhora; blusões; coletes; casacos; sobretudos; suspensórios; calças; pulôveres; sobre-

casacas; suspensórios; faixas (vestuário); luvas de inverno; luvas (vestuário); peúgas; meias 

de vidro; meias; fatos de banho; roupões de banho; vestidos de noite; vestuário de noite; im-
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permeáveis; vestuário impermeável; roupa de natação; calções; peles (vestuário); calçado; 

sapatos; botas; chinelos; sapatos de salto alto; sapatos de salto baixo; sandálias; sapatilhas; 

sapatos desportivos; sapatos para ténis; sapatos para chuva; botas para chuva; chapelaria; 

chapéus; bonés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109901

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/14

[730] 申請人 Requerente : MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C.

 地址 Endereço : 72 Spring Street, 2nd Floor, New York, New York 10012, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho e serviços de lojas de vendas a retalho online relacio-

nados com artigos cosméticos, produtos para o cuidado da pele, produtos para o cuidado 

pessoal, fragâncias, artigos de perfumaria, vestuário, roupa interior, vestidos, camisas, 

fatos, saias, casacos exteriores, casacos curtos, camisolas de malha sem gola, t-shirts, cami-

solas de alças, roupa interior de senhora, soutiens, calças de ganga, pijamas, lenços, lenços 

de bolso (vestuário), calçado, chapelaria, baús de viagem, cintos, artigos de couro, sacos de 

estopa, weekend bags, sacos de lona para compras, relógios de parede e mesa e relógios, 

braceletes para relógios, estojos para relógios, botões de punho, amuletos, correntes, cola-

res, pendentes, artigos de joalharia, capas para telemóveis, estojos para telemóveis, óculos 

e acessórios de moda; publicidade, serviços promocionais e de propaganda.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110154

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/18

[730] 申請人 Requerente : 易購國際有限公司 

 地址 Endereço : 澳門東方明珠街寰宇天下第一座5樓B 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 網購服務，電子商貿，網上銷售，網上訂購，網上採購，廣告宣傳，市場營銷，拍賣及有關電子商

貿的諮詢服務，進出口代理及貿易。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、黃色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/110156

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/18

[730] 申請人 Requerente : Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

 地址 Endereço : Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, 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 : Máquinas, incluindo máquinas de enchimento e embalamento; máquinas de embalar; má-

quinas de embrulhar, máquinas de extrusão; máquinas de enchimento a granel; máquinas 

de tampar garrafas e de arrolhar garrafas; máquinas de selagem de garrafas; aparelhos de 

selagem; máquinas de sopragem; máquinas injectoras de moldes; máquinas de impressão; 

máquinas de embalamento a vácuo; máquinas de formação de cartão; máquinas de rotula-

gem; máquinas de fazer queijo; máquinas de embalar queijo; máquinas de moer; máquinas 

de misturar; misturadores; máquinas de cortar queijo; máquinas de agitar e oscilar; má-

quinas de prensar queijo; máquinas de embrulhar queijo; formadores de blocos de queijo; 

moldes de queijo (peças de máquinas); equipamentos de lacticínios (máquinas); transporta-

dores; homogeneizador (máquina); centrifugadoras (máquinas); separadores; permutadores 

de calor (peças de máquina); bombas e válvulas para usar na indústria alimentar e de be-

bidas; moldes (peças de máquina); enchedores e introdutores de stick (peças de máquina); 

máquinas de preparação de bebidas; máquinas de preparação de comida; equipamentos 

para processamento de alimentos e bebidas (máquinas); máquinas para usar na produção 

de gelados [industriais]; máquinas e equipamentos para extracção de sumo de frutos e ve-

getais; máquinas e equipamentos para misturar ou dosear produtos alimentares e líquidos; 

máquinas e equipamentos para mistura/diluição de produtos alimentares e líquidos; má-

quinas e equipamentos para recombinação de produtos alimentares e líquidos; máquinas 

e equipamentos para a concentração de produtos alimentares e líquidos; máquinas e equi-

pamentos para mistura de produtos alimentares e líquidos; máquinas de bebidas gaseifica-

das; máquinas de fabricar cerveja; espremedores de frutos; máquinas e equipamentos para 

concentração de produtos alimentares líquidos; máquinas e equipamentos para misturar 

produtos alimentares líquidos; máquinas e equipamentos para armazenamento asséptico 

de produtos alimentares líquidos; máquinas e equipamentos para recombinação ou recons-

tituição de produtos alimentares líquidos; máquinas e equipamentos para recuperação de 

aroma de produtos alimentares líquidos; máquinas de filtragem; filtros (peças de máqui-

nas); alimentadores; máquinas de limpeza; ferramentas; subconjuntos, peças e acessórios 

para todos os artigos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110157

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/18

[730] 申請人 Requerente : Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

 地址 Endereço : Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, Switzerland

 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 : Papel, papelão (cartão), papelão e artigos feitos destes materiais, não incluídos noutras 

classes; material para embrulhar e embalar, feito totalmente ou principalmente de papel, 
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papelão, cartão ou plástico; recipientes de embalar e material de embalar feitos de papel ou 

feitos de papel revestido com material plástico; sacos com asas, sacos, bolsas, tabuleiros (de 

papel ou plástico), garrafas (de papel ou plástico) e folhas para embalamento e armazena-

mento de alimentos e produtos líquidos ou semilíquidos; materiais de plástico para embalar 

(não incluídos noutras classes); película de plástico para embrulhar; papel laminado, pa-

pelão ou cartão para embalamento, distribuição, embrulho e armazenamento de produtos 

alimentares e líquidos; material impresso; artigos de papelaria; material formativo e educa-

tivo (excepto aparelhos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110158

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/18

[730] 申請人 Requerente : Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

 地址 Endereço : Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, 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 : Máquinas, incluindo máquinas de enchimento e embalamento; máquinas de embalar; má-

quinas de embrulhar, máquinas de extrusão; máquinas de enchimento a granel; máquinas 

de tampar garrafas e de arrolhar garrafas; máquinas de selagem de garrafas; aparelhos de 

selagem; máquinas de sopragem; máquinas injectoras de moldes; máquinas de impressão; 

máquinas de embalamento a vácuo; máquinas de formação de cartão; máquinas de rotula-

gem; máquinas de fazer queijo; máquinas de embalar queijo; máquinas de moer; máquinas 

de misturar; misturadores; máquinas de cortar queijo; máquinas de agitar e oscilar; má-

quinas de prensar queijo; máquinas de embrulhar queijo; formadores de blocos de queijo; 

moldes de queijo (peças de máquinas); equipamentos de lacticínios (máquinas); transporta-

dores; homogeneizador (máquina); centrifugadoras (máquinas); separadores; permutadores 

de calor (peças de máquina); bombas e válvulas para usar na indústria alimentar e de be-

bidas; moldes (peças de máquina); enchedores e introdutores de stick (peças de máquina); 

máquinas de preparação de bebidas; máquinas de preparação de comida; equipamentos 

para processamento de alimentos e bebidas; máquinas para usar na produção de gelados 

[industriais]; máquinas e equipamentos para extracção de sumo de frutos e vegetais; má-

quinas e equipamentos para misturar ou dosear produtos alimentares e líquidos; máquinas 

e equipamentos para mistura/diluição de produtos alimentares e líquidos; máquinas e equi-

pamentos para recombinação de produtos alimentares e líquidos; máquinas e equipamen-

tos para a concentração de produtos alimentares e líquidos; máquinas e equipamentos para 

mistura de produtos alimentares e líquidos; máquinas de bebidas gaseificadas; máquinas 

de fabricar cerveja; espremedores de frutos; equipamentos para concentração de produtos 

alimentares líquidos; equipamentos para misturar produtos alimentares líquidos; equipa-

mentos para armazenamento asséptico de produtos alimentares líquidos; equipamentos 

para recombinação ou reconstituição de produtos alimentares líquidos; equipamentos para 

recuperação de aroma de produtos alimentares líquidos; máquinas de filtragem; filtros (pe-

ças de máquinas); alimentadores; máquinas de limpeza; ferramentas; subconjuntos, peças e 

acessórios para todos os artigos atrás referidos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110159

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/18

[730] 申請人 Requerente : Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

 地址 Endereço : Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, Switzerland

 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 : Papel, papelão (cartão), papelão e artigos feitos destes materiais, não incluídos noutras 

classes; material para embrulhar e embalar, feito totalmente ou principalmente de papel, 

papelão, cartão ou plástico; recipientes de embalar e material de embalar feitos de papel ou 

feitos de papel revestido com material plástico; sacos com asas, sacos, bolsas, tabuleiros (de 

papel ou plástico), garrafas (de papel ou plástico) e folhas para embalamento e armazena-

mento de alimentos e produtos líquidos ou semilíquidos; materiais de plástico para embalar 

(não incluídos noutras classes); película de plástico para embrulhar; papel laminado, pa-

pelão ou cartão para embalamento, distribuição, embrulho e armazenamento de produtos 

alimentares e líquidos; material impresso; artigos de papelaria; material formativo e educa-

tivo (excepto aparelhos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110160

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/18

[730] 申請人 Requerente : Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

 地址 Endereço : Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, 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 : Maquinaria e ferramentas; instrumentos agrícolas que não sejam operados manualmente; 

máquinas de ordenha incluindo meios de controlo, meios de arranque, meios de medição 

do leite, ligações e juntas de aspiração; alimentação automática; alimentadores mecaniza-

dos para animais; sistemas de registo de ordenha e produção de leite para animais; bom-

bas de aspiração; prensas forrageiras; tetinas, mangas de ordenha e tubos flexíveis para 

máquinas de ordenha; bombas de aspiração; tubos flexíveis para sistemas hidráulicos e de 

aspiração; máquinas de alimentação para o armazenamento, preparação e distribuição de 

alimento para animais, gado jovem e outro tipo de gado; máquinas de lavar para equipa-

mento de ordenha e linhas de produção de leite; equipamentos para manuseio de estrume; 



19714 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

máquinas, incluindo máquinas de enchimento e embalamento; máquinas de limpeza e 

geração de aspiração relacionadas com refrigeração e armazenamento de leite em explo-

rações agrícolas (máquinas); máquinas para geração de espuma de limpeza; máquinas de 

sopragem; máquinas injectoras de moldes; máquinas de moldagem por sopro de extrusão; 

máquinas de extrusão; máquinas de enchimento a granel; máquinas de embalar; máquinas 

de embrulhar; máquinas de embalagem de paletes; funis de alimentação para matéria-pri-

ma (peças de máquinas); máquinas alimentadoras pré-forma; máquinas de orientação pré-

-forma; prensas de injecção pré-forma; máquinas para fabricar rolhas ou tampas; máquinas 

para orientar rolhas ou tampas; máquinas de colocação de tampas; máquinas de colocação 

de rolhas; máquinas de selagem de garrafas; aparelhos de selagem; máquinas de impres-

são; máquinas de embalamento a vácuo; máquinas de formação de cartão; máquinas de 

rotulagem; cortadores; máquinas para manuseamento de recipientes; máquinas para tratar 

o embalamento de recipientes, em especial para melhorar as propriedades de barreira e a 

estanqueidade ao gás das embalagens, garrafas ou recipientes; válvulas (peças de máqui-

nas); pasteurizadores; máquinas de fazer queijo; máquinas de embalar queijo; máquinas de 

moer; máquinas de misturar; misturadores; máquinas de cortar queijo; máquinas de agitar 

e oscilar; máquinas de prensar queijo; máquinas de embrulhar queijo; formadores de blocos 

de queijo [máquinas]; moldes de queijo (peças de máquinas); equipamentos de lacticínios 

(máquinas); homogeneizador (máquina); centrifugadoras (máquinas); separadores; permu-

tadores de calor (peças de máquina); bombas e válvulas para usar no processamento e em-

balamento da indústria alimentar e de bebidas; moldes (peças de máquina); enchedores e 

introdutores de stick (peças de máquina); máquinas de preparação de bebidas; máquinas de 

preparação de comida; equipamento para processamento de alimentos e líquidos [máqui-

nas]; máquinas para usar na produção de gelados [industriais]; máquinas e equipamentos 

para extracção de sumo de frutos e vegetais; máquinas e equipamentos para misturar ou 

dosear produtos alimentares e líquidos; máquinas e equipamentos para mistura/diluição de 

produtos alimentares e líquidos; máquinas e equipamentos para recombinação de produtos 

alimentares e líquidos; máquinas e equipamentos para concentração de produtos alimenta-

res e líquidos; máquinas e equipamentos para mistura de produtos alimentares e líquidos; 

máquinas de bebidas gaseificadas; máquinas de fabricar cerveja; espremedores de frutos; 

equipamentos para misturar produtos alimentares líquidos [máquinas]; equipamentos para 

armazenamento asséptico de produtos alimentares e líquidos [máquinas]; equipamentos 

para recombinação ou reconstituição de produtos alimentares e líquidos [máquinas]; equi-

pamentos para recuperação de aroma de produtos alimentares e líquidos [máquinas]; filtros 

(peças de máquinas); alimentadores; máquinas de limpeza; lavadoras de alta pressão, aspi-

radores profissionais; subconjuntos, peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110161

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/18

[730] 申請人 Requerente : Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

 地址 Endereço : Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, papelão, cartão, papelão e artigos feitos destes materiais, não incluídos noutras 

classes; material para embrulhar e embalar, feito totalmente ou principalmente de papel, 

papelão, cartão ou plástico; recipientes de embalar e material de embalar feitos de papel 

ou feitos de papel revestido com material plástico; sacos com asas, tabuleiros (de papel ou 

plástico), sacos, bolsas, garrafas (de papel ou plástico) e folhas para embalamento e arma-

zenamento de alimentos e produtos líquidos ou semilíquidos; materiais de plástico para 

embalar (não incluídos noutras classes); película de plástico para embrulhar; papel lamina-

do, papelão ou cartão para embalamento, distribuição, embrulho e armazenamento de pro-

dutos alimentares e líquidos; material impresso; artigos de papelaria; material formativo e 

educativo (excepto aparelhos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110180

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/21

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; adesivos (matérias 

colantes) para artigos de papelaria ou para uso doméstico; fotografias; matérias plásticas 

para a embalagem (não incluídas noutras classes); livros, panfletos, cartazes, cartões im-

pressos, circulares, catálogos, calendários; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impressão; anúncios 

publicitários impressos; materiais de embalagem feitos de papel, plástico ou cartão; sacos 

em papel para festas e para embalagem; materiais de embalagem feitos em papel, plástico 

ou cartão; modelos e figurinhas em papel; material de instrução e didático (excepto apare-

lhos); toalhetes de papel; lenços de papel; guardanapos de papel; individuais em papel para 

tabuleiro e para a mesa; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de 

impressão; tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Leão: Cor-de-Laranja, Amarelo e Preto, Caractéres Chineses: Pretos, Letras: Cor-de-

-Laranja, (tal como exemplar de marca).

[210] 編號 N.º : N/110181

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/21

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise S.A.
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 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha; utensílios para casa de banho; distribuido-

res de lenços de papel, distribuidores de algodão; utensílios domésticos; pauzinhos; caixas 

para biscoitos; chávenas; tigelas de serviço de mesa; recipientes para bebidas; louça de 

mesa, de vidro, faiança ou artigos de vidro; porcelana e louça de faiança não incluídos em 

outras classes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Leão: Cor-de-Laranja, Amarelo e Preto, Caractéres Chineses: Pretos, Letras: Cor-de-

-Laranja, (tal como exemplar de marca).

[210] 編號 N.º : N/110182

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/21

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente vestuário em malha, vestuário para criança, t-shirts, blusas, 

camisas, capas para a chuva, fatos de máscara, cachecóis, suspensórios para calças, cintos, 

aventais e babetes; calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Leão: Cor-de-Laranja, Amarelo e Preto, Caractéres Chineses: Pretos, Letras: Cor-de-

-Laranja, (tal como exemplar de marca).

[210] 編號 N.º : N/110647

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/05

[730] 申請人 Requerente : IT’S SKIN CO., LTD.

 地址 Endereço : (Nonhyeon-dong) 634, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a grosso de cosméticos, serviços de lojas de venda a retalho de 

cosméticos, serviços de agências de vendas de cosméticos, serviços de organização de ven-

das de cosméticos, serviços de lojas de venda a grosso de estojos de cosméticos, serviços de 

lojas de venda a retalho de estojos cosméticos, serviços de lojas de venda a grosso de pre-
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parações cosméticas para o banho, serviços de lojas de venda a retalho de preparações cos-

méticas para o banho, serviços de lojas de venda a grosso de estojos para cosméticos (cheios) 

portáteis, serviços de lojas de venda a retalho de estojos para cosméticos (cheios) portáteis, 

promoção de venda relacionadas com beleza.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/110673

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/06

[730] 申請人 Requerente : YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo, 17, 20143 Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; pastas diplomáticas; sacos; sacos [envelopes, bolsas] em couro, para embala-

gem; sacos para campistas; sacos para alpinistas; sacos para desporto; sacos de praia; freios 

para animais [arreios]; antolhos [arreios]; caixas de couro ou cartão-couro; caixas de fibra 

vulcanizada; rédeas [arneses]; bridões; pastas para documentos; porta-cartões de visita; 

crepões [partes de peles]; porta-cartões [porta-notas]; estojos de couro ou cartão-couro; 

bainhas, de couro, para molas; chicotes; peles de gado; bolsas de malha; camurça, excepto 

para fins de limpeza; correias para o queixo, em couro; roupas para animais de estimação; 

coleiras para animais; coberturas para selas de cavalo; porta-cartões de crédito [carteiras]; 

peles curtidas; presilhas para selas; armações para chapéus-de-chuva ou chapéus-de-sol; 

peles; revestimentos de móveis em couro; sacos para caça [acessórios de caça]; sacos para 

vestuário para viagem; cilhas de couro; película de tripas de bois ou carneiros; tripas para 

fazer salsichas; cabrestos; armações de malas de mão; malas de mão; acessórios para ar-

reios; arreios para animais; correias para arreios; caixas para chapéus em couro; mochilas 

de alpinismo; cobertores para cavalos; coleiras para cavalo; ferraduras; imitações de couro; 

porta-chaves; pele de cabrito; joelheiras para cavalos; cartão-couro; cordões de couro; tre-

las de couro; tiras de couro; fios de couro; couro, em bruto ou semitrabalhado; molesquine 

[imitação de couro]; bastões de montanhismo; porta-música; açaimos; sacos de rede para 

compras; bornais; almofadas para selas de cavalo; chapéus-de-sol; peças em borracha para 

estribos; carteiras de bolso; bolsa para o transporte de bebés; porta-moedas; rédeas; selas 

para equitação; mochilas; gualdrapas para cavalos; selaria; arções de selas; pastas escola-

res; sacos para compras; bandoleiras [correias] de couro; alcofas para transportar bebés; 

porta-bebés; loros de estribos; estribos; correias para patins; correias para o equipamento 

de soldados; tiras de couro [selaria]; pegas de malas de viagem; malas de viagem; sacos 

para ferramentas, vazios; tirantes [arreios]; sacos de viagem; conjuntos de viagem [marro-

quinaria]; baús de viagem; guarnições de couro para móveis; baús [bagagem]; capas para 

chapéus-de-chuva; punhos de chapéus-de-chuva; varetas de chapéus-de-chuva ou chapéus-
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-de-sol; anéis para chapéus-de-chuva; chapéus-de-chuva; bengalas de chapéus-de-chuva; 

maletas; válvulas em couro; estojos para artigos de toilette, não equipados; punhos para 

bengalas; bengalas; bengalas-assentos; sacos para compras com rodas; chicotes; cobertores 

para selas; chapéus-de-sol para a praia; revestimentos de couro (peles); alcofas [sacos] man-

jedoiras; kits de viagem (marroquinaria); bolsas de viagem; mochilas de praia; mochilas de 

campismo; almofadas acolchoadas para selaria; peles curtidas.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/21 302015000064075 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/110674

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/06

[730] 申請人 Requerente : YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo, 17, 20143 Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário impermeável; vestuário de imitações de couro; vestuário em couro; vestuário 

para automobilistas; vestuário para ciclistas; vestuário para ginástica; vestidos; fatos; ves-

tidos tipo «jumper»; roupões de banho; robes; acessórios antiderrapantes para calçado; 

vestuário; bandanas [lenços de pescoço]; babetes, sem ser em papel; bonés [chapelaria]; 

boinas; roupa interior; roupa interior sudorífuga; boás [pele para usar à volta do pescoço]; 

bodies [roupa interior]; suspensórios para vestuário [suspensórios]; espartilhos [roupa in-

terior]; galochas; solidéus; calçado; botas para desporto; meias; meias sudorífugas; peúgas; 

calças de montar para vestuário; calções de banho; alvas; camisas; camisas de manga curta; 

corpetes [lingerie]; maillots para desporto; chapéus; cartolas; chapéus de papel [vestuário]; 

casacos; capuzes [vestuário]; armações de chapéus [esqueletos]; casulas; cintos [vestuário]; 

cintos para dinheiro [vestuário]; collants; colarinhos [vestuário]; colarinhos postiços; corpe-

tes interiores; chapelaria para vestir; enxovais de recém-nascido [vestuário]; corpetes; fatos 

de banho; fatos de máscaras; roupas de praia; gravatas; plastrões; toucas de banho; toucas 

para duche; cuecas de senhora; faixas para a cabeça [vestuário]; lenços de bolso; forros con-

feccionados [peças de vestuário]; acessórios metálicos para calçado; lenços de cabeça ou 

pescoço; gabardinas [vestuário]; canos de botas; polainas; jaquetas [vestuário]; ligas; coletes 

para a pesca; jaquetas de penas [vestuário]; saias; macacões; aventais [vestuário]; cintas; lu-

vas [vestuário]; mitenes; luvas de esqui; viras para calçado; vestuário confeccionado; roupas 

de papel; roupa de malha [vestuário]; jerseys [vestuário]; perneiras [polainas]; perneiras 

[calças]; librés; hosiery; jerseys para desporto; camisolas; regalos [vestuário]; manípulos; 

romeiras; mantilhas; máscaras para dormir; saias; mitras [bonés]; calções boxer; calças 

para bebés [roupa interior]; cuecas; fatos isotérmicos para esqui aquático; coletes; calças; 

chinelos; tapa-orelhas [vestuário]; parkas; peles [vestuário]; encaixes de camisas; pijamas; 

punhos; ponchos; protectores de biqueiras para calçado; suspensórios para meias; suspen-

sórios para peúgas; soutiens; calcanheiras para meias; sandálias; sandálias para o banho; 

saris; sarongs; lenços de pescoço [cachecóis]; cobre-pés, não eléctricos; sapatos; sapatos ou 

sandálias de esparto; chinelos de banho; sapatos de ginástica; sapatos de praia; chuteiras; 
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calçado desportivo; botas de esqui; xales; faixas para vestir; toucas; palmilhas; sobretudos; 

vestuário exterior; sovacos para vestuário; saiotes; presilhas para calças; combinações [roupa 

interior]; peitilhos de camisas; botins; borzeguins; botas; estolas de pele; solas para calçado; 

pitons para calçado de futebol; tacões; calcanheiras para calçado; bolsos para vestuário; t-

-shirts; togas; gáspeas para calçado; gáspeas; turbantes; combinados [vestuário]; uniformes; 

valenki [botas de feltro]; véus [vestuário]; roupões; viseiras [chapelaria]; palas de bonés; sa-

patos de madeira; caixas forradas de pele para aquecer os pés (não eléctricas); chapelaria; 

pinos para calçado de futebol; blusas; lenços de seda; casacos para a pesca; vestidos tipo 

«jumper»; Luvas que cobrem apenas os antebraços; casacos impermeáveis; t-shirts para o 

banho; mini-saias; fraldas-calça para bebés (vestuário); vestes litúrgicas; pulôveres; tacões 

para calçado; cuecas; palmilhas; fatos isotérmicos para esqui aquático; roupas para bebés; 

fatos de banho; roupa de praia; calções; coletes para fatos; espartilhos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/21 302015000064075 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/110675

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/06

[730] 申請人 Requerente : YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo, 17, 20143 Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Afixação de cartazes; aluguer de máquinas de venda automática; aluguer de tempo de pu-

blicidade em meios de comunicação; actualização de material publicitário; actualização e 

manutenção de dados em bases de dados informáticas; decoração de montras; administra-

ção comercial do licenciamento de produtos e serviços de terceiros; análise do preço de 

custo; assistência de gestão de negócios; assistência de gestão comercial ou industrial; com-

pilação de informação em bases de dados informáticas; consultadoria de gestão de negó-

cios; consultadoria profissional em matéria de negócios; contabilidade; difusão de material 

publicitário; demonstração de produtos; gestão de negócios de artistas de espectáculo; dis-

tribuição de amostras; publicidade directa por correio; compilação de dados estatísticos; 

facturação; prestação de informações de contactos comerciais e de negócios; prestação de 

um mercado on-line para os compradores e vendedores de produtos e serviços; gestão de 

negócios de hotéis; gestão administrativa terceirizada para as empresas; gestão de negócios 

de desportistas; gestão de negócios para provedores de serviços freelance; gestão de negó-

cios de programas de reembolso para terceiros; gestão de ficheiros informáticos; forneci-

mento de informações comerciais através de web sites; informações de negócios; informa-

ções comerciais e aconselhamento aos consumidores [loja de aconselhamento ao consumi-

dor]; investigações de negócios; serviços de layout para fins publicitários; aluguer de espa-

ços publicitários; marketing; negociação e conclusão de transacções comerciais para tercei-

ros; aluguer de máquinas fotocopiadoras; aluguer de máquinas e de equipamentos de escri-

tório; aluguer de material publicitário; aluguer de painéis de afixação de publicidade [car-

tazes publicitários]; aluguer de stands de vendas; organização de exposições com fins co-
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merciais ou publicitários; organização de feiras com fins comerciais ou publicitários; orga-

nização de desfiles de moda para fins promocionais; optimização de tráfego em web sites; 

optimização de motores de busca; serviços especializados em eficiência de negócios; prepa-

ração de folhas de pagamento; apresentação de produtos em meios de comunicação, para 

fins de venda a retalho; previsões económicas; produção de filmes publicitários; concepção 

de materiais publicitários; promoção de vendas para terceiros; publicação de textos publici-

tários; publicidade; publicidade on-line numa rede de computadores; publicidade por cor-

respondência; publicidade na rádio; publicidade televisiva; inquéritos de negócios; recruta-

mento de pessoal; redacção de currículos para terceiros; redacção de textos publicitários; 

relações públicas; angariação de patrocínio; pesquisa de dados em ficheiros informáticos 

para terceiros; pesquisas de marketing; estudos de mercado; pesquisas de negócios; repro-

dução de documentos; testes psicológicos para a selecção de pessoal; angariação de assina-

turas de jornais para terceiros; angariação de assinaturas de serviços de telecomunicações 

para terceiros; serviços de agências de informações comerciais; serviços de agência de pu-

blicidade; serviços de importação e exportação; serviços de aquisição para terceiros [aqui-

sição de bens e serviços para outras empresas]; serviços de declaração de impostos; servi-

ços de comparação de preços; consultadoria de gestão de pessoal; serviços de assessoria 

para a gestão de negócios; consultadoria de organização empresarial; consultadoria de or-

ganização e gestão de negócios; serviços de dactilografia; serviços de fotocópias; serviços 

de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; serviços de modelos para 

fins de publicidade ou promoção das vendas; serviços de intermediação comercial; serviços 

de recorte de notícias; serviços de relocalização para empresas; atendimento telefónico 

para assinantes indisponíveis; serviços de secretariado; taquigrafia; serviços de contratação 

externa [serviços de assistência de negócios]; serviços de telemarketing; serviços de agên-

cias de emprego; serviços de venda a retalho ou por grosso de produtos farmacêuticos, ve-

terinários e higiénicos e suprimentos médicos; publicidade «paga por clique» («pay-per-cli-

ck»); sistematização de informações em bases de dados informáticas; sondagens de opinião; 

preparação de declarações de impostos; elaboração de extractos de contas; transcrição de 

comunicações [trabalhos de escritório]; tratamento administrativo dos pedidos de compra; 

processamento de texto; avaliações de negócios; leilões; auditoria de negócios; publicidade, 

gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; serviços de venda 

informatizados online em nome de terceiros para uma variedade de produtos, apresentação 

de produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho; a reunião, em benefício 

de terceiros, de uma variedade de produtos (excepto o seu transporte), de modo a que os 

consumidores possam ver e comprar esses produtos comodamente, sendo que estes servi-

ços podem ser prestados através de lojas retalhistas, lojas grossistas, catálogos de vendas 

por correio ou por meios electrónicos, nomeadamente através de web sites; serviços rela-

cionados com o comércio electrónico incluídos nesta classe, incluindo vendas on-line atra-

vés de um web site em que o utilizador pode ver, pesquisar e comprar diferentes tipos de 

produtos, incluindo vestuário, calçado e chapelaria; serviços informáticos para terceiros 

para venda on-line, principalmente na indústria de vestuário; serviços para terceiros envol-

vendo a reunião de tais produtos, principalmente vestuário, permitindo que os consumido-

res vejam e adquiram esses produtos mesmo on-line, apresentação de produtos de meios de 

comunicação e on-line para fins de venda a retalho; serviços de administração de negócios; 

gestão de negócios; trabalhos de escritório; negócios, gestão de negócios para a administra-

ção de pontos de venda a retalho e de venda por grosso; publicidade e marketing; serviços 

de consultadoria de marcas; consultadoria para estratégias de marcas; serviços de assesso-

ria e de monitorização de negócios; estudos de mercados; serviços de análise de mercado 

que fornecem informações sobre o comércio retalhista de produtos; recolha de dados numa 

base de dados central; organização de dados numa base de dados central; serviços de intro-
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dução de dados para terceiros; pesquisa de informações em ficheiros informáticos [para 

terceiros]; relocalização de empresas comerciais; gestão de ordens de compras; angariação 

de patrocínio; fornecimento de informações e serviços de assessoria relacionados com co-

mércio electrónico; controlo de inventário relacionado com relações com o cliente; controlo 

de vendas; serviços de ordens de compras para terceiros; gestão de ficheiros informáticos; 

relatórios de peritos em matéria de negócios; informações e consultas comerciais ao consu-

midor; serviços de corretagem comercial; serviços on-line para terceiros para produtos de 

cosméticos, perfumaria, higiene e produtos de beleza, artigos de couro, sacos, baús, malas 

de viagem, chapéus-de-chuva, produtos e acessórios para animais e para o seu transporte, 

toalhas de mesa e artigos de mesa, roupas de cama, travesseiros, tapetes, tecidos, coberto-

res, vestuário, acessórios de vestuário, chapelaria, calçado, artigos para desporto, artigos 

de joalharia, bijuteria, relógios, óculos, livros, agendas, cadernos, revistas, calendários, ar-

tigos de papelaria, fotografias, artigos para a decoração e o design de interiores, jogos, 

brinquedos, decorações de Natal, ornamentos para festas, obras de arte; apresentação de 

produtos em meios de comunicação e on-line para fins de venda a retalho; serviços para 

terceiros envolvendo a reunião (excepto o seu transporte) de produtos de cosméticos, per-

fumaria, higiene e produtos de beleza, artigos de couro, sacos, baús, malas de viagem, cha-

péus-de-chuva, produtos e acessórios para animais e para o seu transporte, toalhas de mesa 

e artigos de mesa, roupas de cama, travesseiros, tapetes, tecidos, cobertores, vestuário, 

acessórios de vestuário, chapelaria, calçado, artigos para desporto, artigos de joalharia, bi-

juteria, relógios, óculos, livros, agendas, cadernos, revistas, calendários, artigos de papela-

ria, fotografias, artigos para a decoração e o design de interiores, jogos, brinquedos, deco-

rações de Natal, ornamentos para festas, obras de arte, permitindo ao consumidor ver e 

comprar comodamente esses produtos, sendo que estes serviços podem ser prestados via 

lojas retalhistas, lojas grossistas, catálogos de vendas por correio ou por meios electrónicos, 

nomeadamente através de web sites; serviços relacionados com comércio electrónico incluí-

dos nesta classe, incluindo vendas on-line através de um web site em que o utilizador pode 

ver, procurar e comprar produtos de cosméticos, perfumaria, artigos de couro, sacos, baús, 

malas de viagem, chapéus-de-chuva, acessórios para animais, toalhas de mesa, cobertores, 

vestuário, acessórios de vestuário, chapelaria, calçado, artigos para desporto, artigos de 

joalharia, bijuteria, relógios, óculos, livros, agendas, cadernos, revistas, calendários, foto-

grafias, artigos para a decoração e o design de interiores, obras de arte.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/21 302015000064075 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/110691

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/06

[730] 申請人 Requerente : IBI GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 3/F, Bangkok Bank Building, 18 Bonham Strand West, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; modificação de edifícios; trabalhos de decoração de interiores; 

serviços de decoração e alteração de edifícios; desenvolvimento de imóveis e propriedades; 
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manutenção e reparação de edifícios (interiores e exteriores); serviços de instalação; alve-

naria; isolamento dos edifícios, serviços de estucaria, encanação; instalação de equipamen-

to de aquecimento; aplicação de revestimentos (de parede/ exterior/ soalho); condução de 

trabalhos estruturais de construção; condução de trabalhos de construção no exterior dos 

edifícios; trabalhos exteriores de construção para edifícios; limpeza de edifícios (superfícies 

exteriores e interiores); supervisão na construção de edifícios; serviço de decoração de edi-

fícios e renovação; serviços de consultoria, aconselhamento e informação relacionados com 

todos os serviços supramencionados na Classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110692

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/06

[730] 申請人 Requerente : IBI GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 3/F, Bangkok Bank Building, 18 Bonham Strand West, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviço de decoração de interiores, planeamento de espaços para concepção de interio-

res, concepção arquitectónica para concepção de interiores e decoração de interiores; 

concepção de interiores de edifícios; concepção de decoração para edifícios; serviços de 

informação relacionada com a harmonização de cores, tintas e mobílias para decoração de 

interiores; concepção de decoração para interiores; planeamento de concepção; desenho de 

planos; serviços de concepção comercial; serviços de concepção relacionados com decora-

ção de interiores; serviços de concepção de mobiliário; serviços de concepção de interiores 

e consultoria em decoração; serviços de concepção de interiores e serviços de concepção de 

esquema de cores; serviços de gestão de projectos para edifícios e de concepção; serviços 

de engenharia estruturada; serviços de aconselhamento, consultoria e informação relacio-

nados com todos os serviços supramencionados, tudo incluído na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110877

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

[730] 申請人 Requerente : Zimmer, Inc.

 地址 Endereço : 345 East Main Street, Warsaw, Indiana 46580, E.U.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : Tecido de aloenxerto humano; implantes de aloenxertos e xenoenxertos humanos; extrac-

tos de tecido biológico; enxertos de tecido biológico; enxertos ósseos humanos; materiais 

para substituição óssea compostos por materiais biológicos naturais; pensos para feridas; 

implantes ortopédicos, vertebrais e dentários compostos por materiais biológicos naturais 

e instrumentos cirúrgicos usados em associação aos tais; cimentos ósseos para uso médico; 

produtos e compostos para uso dentário, nomeadamente substitutos de crescimento ósseo, 

matrizes de tecidos, regeneração de tecidos e membranas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/01/20 86/880,421 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/110878

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

[730] 申請人 Requerente : Zimmer, Inc.

 地址 Endereço : 345 East Main Street, Warsaw, Indiana 46580, E.U.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Implantes ortopédicos, vertebrais e dentários compostos por materiais artificiais e instru-

mentos cirúrgicos usados em associação aos tais; materiais de substituição óssea compostos 

por materiais artificiais; aparelhos externos de fixação para uso em cirurgia ortopédica; 

faixas (slings); aparelhos ortopédicos; talas; meias anti-embolia; polímeros naturais ou sin-

téticos para uso na reparação, regeneração e aumento de tecidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/01/20 86/880,421 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/110889

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

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

 地址 Endereço : (Tamnip-dong) 309-8, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, preparações cosméticas para o banho, loções para bebés, champô para bebé, 

dentífricos para bebés; sabão de beleza, embalagens de máscaras, artigos de perfumaria, 

artigos de higiene pessoal, preparações cosméticos para os cuidados da pele, pestanas pos-

tiças, perfume, preparações para remover a maquilhagem; cotonetes algodoados para fins 

cosméticos, máscaras de beleza, óleos essenciais, toalhetes cosméticos pré-humedecidos, 

sabonetes cosméticos, óleos perfumados para o fabrico de produtos cosméticos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110890

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

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

 地址 Endereço : (Tamnip-dong) 309-8, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Loções farmacêuticas para a pele, loções medicinais para a pele, loções medicinais para o 

tratamento de afecções dermatológicas, fraldas de bebés, fraldas-calça para bebés, farinhas 

lácteas para bebés, alimentos para bebés, alimentos para bebés feitos a partir de produtos 

agrícolas, discos de amamentação, cuecas higiénicas para a menstruação, loções e cremes 

medicinais para corporais/pele/rosto e mãos; loções medicinais para o corpo, pós medi-

cinais para o corpo, suplementos vitamínicos e minerais, bebidas vitamínicas fortificadas 

para fins médicos, fraldas para cães, estojos de medicamentos portáteis (cheios), desodori-

zantes domésticos, bebidas de substituição de refeições para fins médicos, medicamentos 

farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110891

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

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

 地址 Endereço : (Tamnip-dong) 309-8, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a grosso apresentando com cosméticos; serviços de vendas a retalho 

apresentando com cosméticos; serviços de vendas a grosso apresentando com estojos de 

cosméticos; serviços de vendas a retalho apresentando com estojos de cosméticos; serviços 

de vendas a grosso apresentando com preparações cosméticas para o banho; serviços de 

vendas a retalho apresentando com preparações cosméticas para o banho; promoção de 

vendas para relacionada com beleza; serviços de publicidade relacionados com cosméti-

cos; serviços de vendas a retalho apresentando com artigos de higiene pessoal; serviços de 

vendas a grosso apresentando com artigos de higiene pessoal; serviços de vendas a retalho 

apresentando com utensílios de cosméticos; serviços de vendas a grosso apresentando com 

utensílios de cosméticos; serviços de vendas a retalho apresentando com estojos de medica-

mentos portáteis (cheios); serviços de vendas a retalho apresentando com estojos de medi-

camentos portáteis (vendidos vazios); serviços de vendas a retalho apresentando com sacos 

para cosméticos (vendidos vazios); pesquisa de marketing na área de cosmética/perfumaria 

e produtos de beleza; serviços de assessoria relacionados com cosméticos; fornecimento 
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de informação relacionado com cosméticos; serviços de vendas a grosso apresentando com 

aparelhos para a remoção de maquilhagem; serviços de vendas a retalho apresentando com 

aparelhos para a remoção de maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110892

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

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

 地址 Endereço : (Tamnip-dong) 309-8, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, preparações cosméticas para o banho, loções para bebés, champô para bebé, 

dentífricos para bebés; sabão de beleza, embalagens de máscaras, artigos de perfumaria, 

artigos de higiene pessoal, preparações cosméticos para os cuidados da pele, pestanas pos-

tiças, perfume, preparações para remover a maquilhagem; cotonetes algodoados para fins 

cosméticos, máscaras de beleza, óleos essenciais, toalhetes cosméticos pré-humedecidos, 

sabonetes cosméticos, óleos perfumados para o fabrico de produtos cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110893

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

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

 地址 Endereço : (Tamnip-dong) 309-8, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Loções farmacêuticas para a pele, loções medicinais para a pele, loções medicinais para o 

tratamento de afecções dermatológicas, fraldas de bebés, fraldas-calça para bebés, farinhas 

lácteas para bebés, alimentos para bebés, alimentos para bebés feita a partir de produtos 

agrícolas, discos de amamentação, cuecas higiénicas para a menstruação, loções e cremes 

medicinais para corporais/pele/rosto e mãos; loções medicinais para o corpo, pós medi-

cinais para o corpo, suplementos vitamínicos e minerais, bebidas vitamínicas fortificadas 

para fins médicos, fraldas para cães, estojos de medicamentos portáteis (cheios), desodori-

zantes domésticos, bebidas de substituição de refeições para fins médicos, medicamentos 

farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/110894

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

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

 地址 Endereço : (Tamnip-dong) 309-8, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, the Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a grosso apresentando com cosméticos; serviços de vendas a retalho 

apresentando com cosméticos; serviços de vendas a grosso apresentando com estojos de 

cosméticos; serviços de vendas a retalho apresentando com estojos de cosméticos; serviços 

de vendas a grosso apresentando com preparações cosméticas para o banho; serviços de 

vendas a retalho apresentando com preparações cosméticas para o banho; promoção de 

vendas para relacionada com beleza; serviços de publicidade relacionados com cosméti-

cos; serviços de vendas a retalho apresentando com artigos de higiene pessoal; serviços de 

vendas a grosso apresentando com artigos de higiene pessoal; serviços de vendas a retalho 

apresentando com utensílios de cosméticos; serviços de vendas a grosso apresentando com 

utensílios de cosméticos; serviços de vendas a retalho apresentando com estojos de medica-

mentos portáteis (cheios); serviços de vendas a retalho apresentando com estojos de medi-

camentos portáteis (vendidos vazios); serviços de vendas a retalho apresentando com sacos 

para cosméticos (vendidos vazios); pesquisa de marketing na área de cosmética/perfumaria 

e produtos de beleza; serviços de assessoria relacionados com cosméticos; fornecimento 

de informação relacionado com cosméticos; serviços de vendas a grosso apresentando com 

aparelhos para a remoção de maquilhagem; serviços de vendas a retalho apresentando com 

aparelhos para a remoção de maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110902

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

[730] 申請人 Requerente : DMK Deutsches Milchkontor GmbH

 地址 Endereço : Industriestr. 27, 27404 Zeven, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e lacticínios; leite condensado e creme para café, incluindo aromatizadores adicio-

nais; leitelho e leite coalhado, incluindo culturas probióticas adicionais; leitelho, leite coa-

lhado e outras misturas de lacticínios; kefir; sobremesas à base de leite e/ou creme incluin-

do creme coalhado, iogurte, incluindo aromatizadores adicionais e/ou fruta e incluindo os 

produtos de culturas probióticas acima mencionados; creme e produtos de creme, incluindo 

feitos com leite ultrapasteurizado; coalhadas e preparados coalhados com aromatizadores 

adicionais, condimentos, frutas, ervas e/ou vegetais incluindo os produtos de culturas pro-

bióticas acima mencionados; queijo, queijo duro, queijo fatiado, queijo mole, queijo creme, 

requeijão processado e preparados feitos dos mesmos; manteiga, manteiga clarificada, 

gorduras alimentares; preparados de manteiga; leitelho, bebidas de iogurte, com predomi-

nância de iogurte; bebidas de leite misturadas, com predominância de leite, incluindo fruta 

adicionada; extractos ou pós, feitos principalmente de leite, para fazer bebidas de leite 
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misturadas; misturas à base de leite com vegetais adicionais, gordura animal e gorduras 

de leite para uso em géneros alimentícios; produtos concentrados à base de proteínas para 

alimentos; produtos secos de leite para alimentos; coalho de leite em pó; produtos de leite 

dietéticos, sem ser para fins médicos; preparados de queijo e leite em forma de aperitivos; 

creme fresco, nata ácida, contendo outros ingredientes; pasta de queijo, consistindo princi-

palmente de queijo e ovos com farinha adicionada, coalhadas, preparados coalhados com 

aromatizadores adicionados, condimentos, frutas, ervas e/ou vegetais; molhos de fruta.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110903

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

[730] 申請人 Requerente : DMK Deutsches Milchkontor GmbH

 地址 Endereço : Industriestr. 27, 27404 Zeven, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e bebidas à base de chocolate com leite adicionado, e extractos ou pós 

para produção dos mesmos; preparados muesli, consistindo principalmente de cereais com 

leite, creme coalhado, leitelho, leite coalhado, iogurte, kefir, coalhadas, frutas preparadas; 

molhos das frutas para fazer refeições frias e/ou quentes, molhos preparados; temperos 

para saladas, pudins; gelos, pós para gelos, xaropes para fazer gelo ao congelar tudo com 

frutas adicionadas; pudim de arroz com fruta, semolina.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110928

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : MARIE AMIAND

 地址 Endereço : 76 Huating Lu, Appt 4b, Xu Hui District, 200031 Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Limpeza facial; Óleos etéreos; Cosméticos; Dentífricos; Incenso; Cosméticos para animais; 

Preparações para perfumar o ar; Preparações para branquear e outras substâncias para 

a lavagem; Preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; Sabões e sabonetes; 

Perfumes; Pasta de dentes; Depilatórios; Produtos para remoção de maquilhagem; Batons 

para os lábios; Máscaras de beleza; Produtos para barbear; Conservação do couro (Produtos 

para a -) [ceras]; Cremes para o couro.

[540] 商標 Marca : 



19728 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

[210] 編號 N.º : N/110929

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/14

[730] 申請人 Requerente : SANOFI BIOTECHNOLOGY

 地址 Endereço : 54 rue La Boétie, 75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110960

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/15

[730] 申請人 Requerente : 易購商城科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門騎士馬路彩虹苑商場12R舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 網購服務，電子商貿，網上銷售，網上訂購，網上採購，廣告宣傳，市場營銷，拍賣及有關電子商

貿的諮詢服務，進出口代理及貿易。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/111007

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[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 de computador; hardware informático; computadores portáteis; 

tabletes; computadores tipo laptop; dispositivos electrónicos digitais portáteis capazes de 

proporcionar acesso à Internet e para o envio, recepção e armazenamento de chamadas te-

lefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; periféricos de computador utilizáveis; 

hardware de computador utilizável; periféricos para dispositivos móveis; dispositivos elec-

trónicos digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à internet para enviar, receber 

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

transmissores de rádio e receptores; leitores de média (media players), altifalantes; apare-

lhos de telefone, dispositivos de telecomunicações e computadores para uso em automó-

veis; aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares, auscultadores; al-

tifalantes; microfones; componentes de áudio e acessórios; aparelhos de gravação e repro-

dução de som; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; amplificadores e receptores 
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de áudio; aparelhos de comunicação em rede; equipamentos e instrumentos electrónicos de 

comunicação; equipamentos e instrumentos electrónicos de comunicação; telefones; tele-

móveis; dispositivos de comunicação sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio e conteúdo multimédia; aparelhos de comunicação para redes; cabos de computador, 

monitores e ecrãs, teclados, ratos e almofadas para rato, estiletes, impressoras e unidades 

de disco e discos rígidos; aparelhos e suportes para armazenamento de dados; chips de 

computador; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; baterias; televisores; receptores de 

televisão; monitores de televisão; boxes de sintonização; dispositivos de sistema; instrumen-

tos e dispositivos de navegação; dispositivos manuais para leitura, organização, descarrega-

mento, transmissão, manipulação e revisão de ficheiros áudio e ficheiros multimédia; dispo-

sitivos manuais para controlar altifalantes, amplificadores, sistemas estéreos e sistemas de 

entretenimento; dispositivos portáteis e utilizáveis para leitura, organização, descarrega-

mento, transmissão, manipulação e revisão de ficheiros áudio e multimédia; sistemas esté-

reos, sistemas de cinema em casa (home theater) e sistemas de entretenimento em casa; sis-

temas de cinema em casa (home theater) e sistemas de entretenimento em casa composto 

por leitores de áudio e vídeo, altifalantes, amplificadores e controladores manuais sem fios; 

software de computador; software informático para configurar, configuração, operação e 

controle de dispositivos móveis, dispositivos portáteis, telemóveis, computadores e periféri-

cos de computadores e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvolvimento de pro-

gramas informáticos; software informático para uso na leitura, organização, descarrega-

mento, transmissão, manipulação e revisão de ficheiros áudio e ficheiros multimédia; soft-

ware informático para uso no programação e controlo de altifalantes, amplificadores, soft-

ware informático para uso no controle de leitores de áudio e vídeo; software de computa-

dor para uso na entrega, distribuição e transmissão de música digital e áudio relacionado 

com entretenimento, vídeo, texto e conteúdo multimédia; software informático para criar 

bases de dados pesquisáveis de informações e dados para bases de dados de redes sociais 

«peer-to-peer»; software informático que permite aos utilizadores programar e distribuir 

áudio, vídeo, dados, texto e outro conteúdo multimédia, incluindo música, concertos, víde-

os, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais e programas relacionados 

com entretenimento e programas educacionais através de redes de comunicação; software 

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

vidores informáticos e utilizadores ligados a redes de comunicação electrónica; software 

informático para aceder, procurar e pesquisar bases de dados em linha; gravações de áudio 

e vídeo descarregável de música, espectáculos de música e vídeos de música; livros, revis-

tas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras publicações 

electrónicas descarregáveis; conectores, acopladores, chips, fios, cabos, carregadores, aco-

pladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e electrónicos para 

utilização com todos os produtos atrás referidos; capas, malas e estojos adaptados ou confi-

gurados para computadores, periféricos de computador, hardware de computadores, com-

putadores portáteis, tabletes, computadores tipo laptop, telemóveis, telefones, dispositivos 

electrónicos digitais portáteis e utilizáveis, e leitores de áudio e vídeo; controles remoto e 

dispositivos manuais e vestíveis para controlar leitores de áudio e vídeo, altifalantes, ampli-

ficadores, sistemas teatrais domésticos e sistemas de entretenimento; acessórios, partes, 

componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; agendas electróni-

cas; aparelhos para verificar a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; marcadores de bainhas para a cos-

tura; máquinas de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de escolha de prémios; 

máquinas de telefax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos 

electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício [para circuitos integrados]; circuitos 

integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; fios condutores de raios luminosos [fibras 
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ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; 

electrolisadores; extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; apare-

lhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de apito de alarme; óculos de sol; desenhos 

animados; ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar os cães; 

ímanes decorativos; vedações electrificadas; retardadores de carro com controlo remoto 

portáteis; peúgas aquecidas electricamente.”,«selectedTrademarkClass»:{«9»:true},«mar   

Class»:«9»,«productServiceChinese»:null,«productServicePortuguese»:”Computadores; 

periféricos de computador; hardware informático; computadores portáteis; tabletes; com-

putadores tipo laptop; dispositivos electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar 

acesso à Internet e para o envio, recepção e armazenamento de chamadas telefónicas, cor-

reio electrónico e outros dados digitais; periféricos de computador utilizáveis; hardware de 

computador utilizável; periféricos para dispositivos móveis; dispositivos electrónicos digi-

tais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar 

chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; rádios, transmissores de 

rádio e receptores; leitores de média (media players), altifalantes; aparelhos de telefone, 

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

gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfo-

nes; componentes de áudio e acessórios; aparelhos de gravação e reprodução de som; leito-

res e gravadores digitais de áudio e vídeo; amplificadores e receptores de áudio; aparelhos 

de comunicação em rede; equipamentos e instrumentos electrónicos de comunicação; equi-

pamentos e instrumentos electrónicos de comunicação; telefones; telemóveis; dispositivos 

de comunicação sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áudio e conteúdo multi-

média; aparelhos de comunicação para redes; cabos de computador, monitores e ecrãs, te-

clados, ratos e almofadas para rato, estiletes, impressoras e unidades de disco e discos rígi-

dos; aparelhos e suportes para armazenamento de dados; chips de computador; aparelhos e 

instrumentos ópticos; câmaras; baterias; televisores; receptores de televisão; monitores de 

televisão; boxes de sintonização; dispositivos de sistema; instrumentos e dispositivos de na-

vegação; dispositivos manuais para leitura, organização, descarregamento, transmissão, 

manipulação e revisão de ficheiros áudio e ficheiros multimédia; dispositivos manuais para 

controlar altifalantes, amplificadores, sistemas estéreos e sistemas de entretenimento; dis-

positivos portáteis e utilizáveis para leitura, organização, descarregamento, transmissão, 

manipulação e revisão de ficheiros áudio e multimédia; sistemas estéreos, sistemas de cine-

ma em casa (home theater) e sistemas de entretenimento em casa; sistemas de cinema em 

casa (home theater) e sistemas de entretenimento em casa composto por leitores de áudio e 

vídeo, altifalantes, amplificadores, e controladores manuais sem fios; software de computa-

dor; software informático para configurar, configuração, operação e controle de dispositi-

vos móveis, dispositivos portáteis, telemóveis, computadores, e periféricos de computado-

res, e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvolvimento de programas informáti-

cos; software informático para uso na leitura, organização, descarregamento, transmissão, 

manipulação e revisão de ficheiros áudio e ficheiros multimédia; software informático para 

uso no programação e controlo de altifalantes, amplificadores, software informático para 

uso no controle de leitores de áudio e vídeo; software de computador para uso na entrega, 

distribuição e transmissão de música digital e áudio relacionado com entretenimento, ví-

deo, texto e contudo multimédia; software informático para criar bases de dados pesquisá-

veis de informações e dados para bases de dados de redes sociais «peer-to-peer»; software 

informático que permite aos utilizadores programar e distribuir áudio, vídeo, dados, texto 

e outro conteúdo multimédia, incluindo música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notí-

cias, desportos, jogos, eventos culturais, e programas relacionados com entretenimento e 

programas educacionais através de redes de comunicação; software informático para iden-

tificar, localizar, agrupar, distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e 
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utilizadores ligados a redes de comunicação electrónica; software informático para aceder, 

procurar e pesquisar bases de dados em linha; gravações de áudio e vídeo descarregável de 

música, espectáculos de música e vídeos de música; livros, revistas, periódicos, boletins in-

formativos, jornais, diários electrónicos e outras publicações electrónicas descarregáveis; 

conectores, acopladores, chips, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações de acopla-

mento, interfaces e adaptadores eléctricos e electrónicos para utilização com todos os pro-

dutos atrás referidos; capas, malas e estojos adaptados ou configurados para computadores, 

periféricos de computador, hardware de computadores, computadores portáteis, tabletes, 

computadores tipo laptop, telemóveis, telefones, dispositivos electrónicos digitais portáteis 

e utilizáveis, e leitores de áudio e vídeo; contrôle remoto e dispositivos manuais e vestíveis 

para controlar leitores de áudio e vídeo, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais do-

mésticos, e sistemas de entretenimento; acessórios, partes, componentes e aparelhos para 

testar todos os produtos atrás referidos; agendas electrónicas; aparelhos para verificar a se-

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

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

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

instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos electrónicos; aparelhos de medir; 

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

fluorescentes; fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; instalações eléctricas para 

o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolisadores; extintores de in-

cêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; óculos de sol; desenhos animados; ensaiadores [aparelhos 

para o controlo] de ovos; apitos para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações electri-

ficadas; retardadores de carro com controlo remoto portáteis; peúgas aquecidas electrica-

mente.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, preto, bege, azul, laranja, verde, rosa e branco.

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

2015/10/22 68459 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/111009

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : Cath Kidston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Frestonia, 125-135 Freston Road, London, W10 6TH, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; navalhas para a bar-

ba; cutelos, estojos de manicura; tesouras; pinças; corta-unhas; lixas de esmeril; limas para 

unhas; armas brancas; facas, cortadores (piza, bolo), alisadores de cabelo (eléctricos).

[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

2015/10/29 UK00003133857 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/111010

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : Cath Kidston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Frestonia, 125-135 Freston Road, London, W10 6TH, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; cadeirinhas para bebés 

(pushchairs); carrinhos de criança; carrinhos de criança; bicicletas; acessórios para bicicle-

tas; campainhas de bicicletas; capas para selins de bicicleta; toldos para carrinhos de bebé 

e de criança.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/29 UK00003133857 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/111011

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : Cath Kidston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Frestonia, 125-135 Freston Road, London, W10 6TH, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; aparelhos e instrumentos de relojoaria e cronométricos; relógios; 

relógios de parede e mesa; relógios despertadores; brincos; colares; pulseiras; braceletes; 

emblemas; emblemas com alfinetes; broches; caixas para jóias; cordões para chaves; argolas 

para chaves, chaveiros; peças e acessórios para os artigos supramencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/29 UK00003133857 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/111012

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : Cath Kidston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Frestonia, 125-135 Freston Road, London, W10 6TH, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20
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[511] 產品 Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; mobiliário insuflável; assentos insufláveis; apoios de cabeça 

insufláveis; sacos-cama; móveis para campismo; mobiliário de jardim; camas para animais 

de estimação; assentos; cadeiras; mesas; sofás; almofadas para animais de estimação; tra-

vesseiros; almofadas; almofadas para assento; joelheiras (kneeling pads); batente de porta; 

almofadas de pescoço; cabides.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/29 UK00003133857 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/111013

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : Cath Kidston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Frestonia, 125-135 Freston Road, London, W10 6TH, 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 : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; cestos para lavandaria; 

cestas para lavandaria; baldes de lixo; cestas domésticas para pão; cestos para piquenique; 

vidraria, porcelana e faiança; objectos de porcelana fina (china); cerâmicas; copos; canecas; 

louça de barro; travessas; tigelas para fazer misturas; agitadores de farinha; rolo de massa; 

«pie funnels»; protectores para bancadas de cozinha; espátulas; recipientes, frascos e cai-

xas para armazenamento; pratos; tigelas; bules; suportes para bolos; pimenteiros e saleiros; 

jarros; oveiros; caixas para alimentos estilo «Bento»; bases para copos e garrafas; pratos; 

suportes para tostas (toast racks); recipientes para bolachas (para armazenamento); sacos 

refrigerantes; garrafas; frascos; copos sippy; conjunto para piquenique; mealheiros; caixas 

para dinheiro; cabides para roupa; louças de mesa; capas para tábuas/mesas de engomar; 

xícaras de chá; luvas para fornos; anéis de guardanapos; sacos de lavagem; pincéis de ma-

quilhagem; estatuetas incluídas nesta classe; escovas; pentes, saboneteiras; sacos refrigeran-

tes; formas para bolos; utensílios de cozinha para fazer bolos; pratos para bolos; pauzinhos, 

batedeiras, não eléctricas, para uso doméstico; misturadores não eléctricos de alimentos, 

formas para pão, cortadores (para pastelaria, biscoitos, sanduíche, alimentos).

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/29 UK00003133857 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/111014

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : Cath Kidston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Frestonia, 125-135 Freston Road, London, W10 6TH, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24
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[511] 產品 Produtos : Panos da louça, toalhas, guardanapos, lençóis, roupa de cama, fronhas, fronhas para edre-

dões, colchas, coberturas para almofadas, tecidos, tecidos e artigos têxteis; coberturas de 

mesa; cortinados e estores; cortinas de duche; tapetes de mesa; cobertores; colchas; panos 

individuais para a mesa; conjuntos para cama; lenços; musselina (tecido); panos de rosto.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/29 UK00003133857 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/111015

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : Cath Kidston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Frestonia, 125-135 Freston Road, London, W10 6TH, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artifi-

ciais; cestos de costura, caixas de costura, estojos de costura; borlas para o cabelo; estojo 

de agulhas; caixas para agulhas; almofadas para agulhas; almofadas para alfinetes; dedais; 

emblemas com alfinetes; acessórios para o cabelo, travessões, molas, fitas, alfinetes, laços; 

lantejoulas; missangas; remendos; botões; cordões; atacadores; atacadores para sapatos; 

conjuntos de ponto de cruz.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/29 UK00003133857 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/111016

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : Cath Kidston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Frestonia, 125-135 Freston Road, London, W10 6TH, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Papel de parede; tapetes, capachos, esteiras e alcatifas; tapeçarias murais; tapetes de ba-

nho; azulejos feitos de linóleo em placas; azulejos feitos de linóleo para reparação de pisos 

existentes; revestimentos para pavimentos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/29 UK00003133857 英國 Reino Unido
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[210] 編號 N.º : N/111017

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : Cath Kidston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Frestonia, 125-135 Freston Road, London, W10 6TH, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; entretenimento; actividades culturais e desportivas; ser-

viços educacionais e de ensino relacionados com artes, artesanato, arranjo de flores, moda, 

empacotamento, decoração, design de interiores, pastelaria, cuidado dos cabelos, pentea-

dos; serviços de pinturas faciais (entretenimento); serviços de entretenimento e recreativos, 

nomeadamente organização e condução de reuniões de debate (workshops) e eventos rela-

cionados com artes, artesanato, confecção de malhas (knitting), crochê, costura, origami, 

pinturas faciais, fotografia, cuidado das unhas; organização de festas, eventos, entreteni-

mento, competições.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/29 UK00003133857 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/111018

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : Cath Kidston Limited

 地址 Endereço : 2nd Floor, Frestonia, 125-135 Freston Road, London, W10 6TH, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; aconselhamento 

relacionado com receitas culinárias; informação relacionada com receitas, culinária e pas-

telaria fornecida através de um sítio na web.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/29 UK00003133857 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/111409

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/03

[730] 申請人 Requerente : MY HEART LINGERIE LIMITED

 地址 Endereço : 11/F., Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Soutiens; roupa interior de senhora; vestuário; calçado; chapelaria; fatos de natação; fatos 

de banho; roupa de baixo; roupa interior.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111410

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/03

[730] 申請人 Requerente : MY HEART LINGERIE LIMITED

 地址 Endereço : 11/F., Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ser-

viços de venda a retalho, venda a grosso de soutiens, roupa interior de senhora, vestuário, 

calçado, chapelaria, fatos de natação, fatos de banho, roupa de baixo, roupa interior.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111411

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/03

[730] 申請人 Requerente : MY HEART LINGERIE LIMITED

 地址 Endereço : 11/F., Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Soutiens; roupa interior de senhora; vestuário; calçado; chapelaria; fatos de natação; fatos 

de banho; roupa de baixo; roupa interior.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111412

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/03

[730] 申請人 Requerente : MY HEART LINGERIE LIMITED

 地址 Endereço : 11/F., Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ser-

viços de venda a retalho, venda a grosso de soutiens, roupa interior de senhora, vestuário, 

calçado, chapelaria, fatos de natação, fatos de banho, roupa de baixo, roupa interior.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111413

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/03

[730] 申請人 Requerente : MY HEART LINGERIE LIMITED

 地址 Endereço : 11/F., Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Soutiens; roupa interior de senhora; vestuário; calçado; chapelaria; fatos de natação; fatos 

de banho; roupa de baixo; roupa interior.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111414

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/03

[730] 申請人 Requerente : MY HEART LINGERIE LIMITED

 地址 Endereço : 11/F., Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ser-

viços de venda a retalho, venda a grosso de soutiens, roupa interior de senhora, vestuário, 

calçado, chapelaria, fatos de natação, fatos de banho, roupa de baixo, roupa interior.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111415

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/03

[730] 申請人 Requerente : MY HEART LINGERIE LIMITED

 地址 Endereço : 11/F., Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Soutiens; roupa interior de senhora; vestuário; calçado; chapelaria; fatos de natação; fatos 

de banho; roupa de baixo; roupa interior.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111416

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/03

[730] 申請人 Requerente : MY HEART LINGERIE LIMITED

 地址 Endereço : 11/F., Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ser-

viços de venda a retalho, venda a grosso de soutiens, roupa interior de senhora, vestuário, 

calçado, chapelaria, fatos de natação, fatos de banho, roupa de baixo, roupa interior.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111417

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/03

[730] 申請人 Requerente : MY HEART LINGERIE LIMITED

 地址 Endereço : 11/F., Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de cuidados de pele; cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111418

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/03

[730] 申請人 Requerente : MY HEART LINGERIE LIMITED

 地址 Endereço : 11/F., Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de venda a retalho, venda a grosso de produtos de cuidados de pele e cosméticos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111505

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/09

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Materiais impressos; fotografias; guardanapos de papel descartáveis; papel e cartão; sacos 

e artigos para empacotamento, embrulho ou armazenamento em papel, cartão ou plástico; 

artigos de papelaria e material educativo impresso; obras de arte e figurinhas de papel e 

cartão e modelos para arquitectos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111506

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/09

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111507

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/09

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, marketing e promocionais; serviços de análise, pesquisa e infor-

mação comercial; serviços de assistência comercial e serviços de gestão administrativa co-

mercial.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111508

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/09

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Actividades de ensinos, entretenimentos e desportivas; serviços de publicação e reporta-

gem de notícias, serviços de reportagem fotográfica; organização e condução de conferên-

cias, exposições e competições; educação e instrução; desporto e exercícios físicos; activi-

dades culturais; serviços culturais; entretenimento relacionado com torneio de golfe; entre-

tenimento relacionado com desportos; entretenimento, actividades desportivas e culturais; 

organização de festas para fins culturais; organização de festas para fins educacionais; or-

ganização de festas para fins de entretenimento; organização de eventos de entretenimento 

e culturais; organização de eventos para fins culturais, de entretenimento e desportivos; 

organização de festas de gala; organização de eventos desportivos, competições e torneios 

desportivos; organização de competições desportivas e concurso de equitação; preparação 

de textos para publicação; actividades culturais e desportivas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111509

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/09

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111510

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/09

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Provisão de comida e bebida; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111604

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/11
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[730] 申請人 Requerente : 宇惠禮貿易株式會社

   Kabushiki Kaisha Ueni Boeki

 地址 Endereço : 日本東京台東區池之端1-6-17

   1-6-17 Ikenohata, Taito-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 手提包，行李箱，錢包和皮夾，行李箱，旅行包，鑰匙袋，化妝箱，雨傘，拐杖，手杖。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/111605

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/11

[730] 申請人 Requerente : 宇惠禮貿易株式會社

   Kabushiki Kaisha Ueni Boeki

 地址 Endereço : 日本東京台東區池之端1-6-17

   1-6-17 Ikenohata, Taito-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 毛衣，開襟毛衣，夾克，襯衫，外套，短褲，長褲，西裝，背心，裙子，襯褲，內衣，泳衣，泳帽，背

心式女內衣，圍裙，襪子及長襪，頸巾，披肩，領帶，領巾，圍巾，手套，帽子和便帽，織帶，腰

帶，拖鞋，皮鞋，半高跟鞋，涼鞋，運動鞋，全屬第25類。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/111641

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/13

[730] 申請人 Requerente : 巴提爾金融公司

   FINANCIERE BATTEUR

 地址 Endereço : 法國14200荷盧維樂聖特克萊爾高爾主街

   Avenue du Général de Gaulle 14200 Herouville-Saint-Clair, 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 : 化妝品；清潔製劑和梳妝用品；化妝用過氧化氫；化妝去除水；化妝用洗液；爽身粉；甜杏仁

油；梳妝用滑石粉；用於乾燥皮膚的小麥粉（化妝品）；冷霜；皮膚保濕劑。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111642

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/13

[730] 申請人 Requerente : 巴提爾金融公司

   FINANCIERE BATTEUR

 地址 Endereço : 法國14200荷盧維樂聖特克萊爾高爾主街

   Avenue du Général de Gaulle 14200 Herouville-Saint-Clair, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用樟腦油；醫用蓖麻油；醫療用純淨水；醫療用滅菌水；藥用山金車；藥用山金車凝膠；傷口

護理用藥劑；藥用及衛生用產品；醫用酒精；醫用薄荷酒；醫用改性乙醇；醫用過氧化氫；氯己定

（藥用化學製劑）；藥用碳酸氫鈉；栓劑；醫療用甘油；醫用鹽溶液；洗眼液；擦劑；殺菌劑，消

毒劑；己脒定（藥用化學製劑）；醫用石蠟油；醫用凡士林；敷料劑；創可貼（止血膏藥）；敷布；

淺傷口清潔用敷布；醫用甘油；創口癒合霜；治療燒傷藥劑；用於口腔衛生的碳酸氫鈉和碳酸氫

（醫用化學製劑）；驅蚊劑；驅蚊敷布；山金車敷布；急救箱（備好藥的）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111710

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : Dr. Döllefeld GmbH

 地址 Endereço : Harburger Schlo str. 30, 21079 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos alimentares à base de aminoácidos, suplementos nutricionais; suplementos 

nutricionais à base de minerais; suplementos nutricionais à base de oligoelementos; suple-

mentos nutricionais para uso medicinal; suplementos nutricionais feitos de amido para uso 

medicinal; glucose para ser utilizada como um aditivo para alimentos para fins medicinais; 

todos os produtos atrás referidos incluídos na classe 05.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta e verde clara tal como representado na figura.

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

2015/11/17 014808869 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/111711

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : Dr. Döllefeld GmbH

 地址 Endereço : Harburger Schlo str. 30, 21079 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : Extractos de plantas que contêm cafeína e produtos feitos a partir dos mesmos; café; suce-

dâneos de café; preparações vegetais para uso como sucedâneos do café; extractos de café 

para uso como sucedâneos do café; bebidas à base de café; café preparado e bebidas à base 

de café; café não torrado; extractos de guaraná e preparações feitas a partir desses extrac-

tos; produtos com cafeína, incluídos na classe 30; cacau; produtos de cacau; bebidas à base 

de cacau; alimentos à base de cacau; chá; bebidas à base de chá não-medicinais; produtos 

aromatizantes, com excepção dos óleos essenciais, para bebidas; alimentos dietéticos, não 

para fins medicinais, à base de hidratos de carbono, fibras, com adição de vitaminas, mine-

rais, oligoelementos, individualmente ou em combinação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta e verde clara tal como representado na figura.

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

2015/11/17 014808869 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/111719

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13樓

   Rua Dr. Pedro José Lobo, Nos.34-36, Edifício Da Associação Industrial De Macau, 13 An-

dar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Caixas (metálicas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111720

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13樓

   Rua Dr. Pedro José Lobo, Nos.34-36, Edifício Da Associação Industrial De Macau, 13 An-

dar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

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

danapos de papel.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111721

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13樓

   Rua Dr. Pedro José Lobo, Nos.34-36, Edifício Da Associação Industrial De Macau, 13 An-

dar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111722

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13樓

   Rua Dr. Pedro José Lobo, Nos.34-36, Edifício Da Associação Industrial De Macau, 13 An-

dar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111723

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED

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

dar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111724

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13樓

   Rua Dr. Pedro José Lobo, Nos.34-36, Edifício Da Associação Industrial De Macau, 13 An-

dar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111725

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13樓

   Rua Dr. Pedro José Lobo, Nos.34-36, Edifício Da Associação Industrial De Macau, 13 An-

dar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Caixas (metálicas).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo-torrado, preto e branco.
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[210] 編號 N.º : N/111726

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13樓

   Rua Dr. Pedro José Lobo, n.
os 

34-36, Edifício Da Associação Industrial De Macau, 13 An-

dar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

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

danapos de papel.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo-torrado, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/111727

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13樓

   Rua Dr. Pedro José Lobo, n.
os 

34-36, Edifício Da Associação Industrial De Macau, 13 

Andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo-torrado, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/111728

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13樓

   Rua Dr. Pedro José Lobo, n.
os 

34-36, Edifício Da Associação Industrial De Macau, 13 An-

dar, Macau

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

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo-torrado, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/111729

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13樓

   Rua Dr. Pedro José Lobo, n.
os 

34-36, Edifício Da Associação Industrial De Macau, 13 An-

dar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo-torrado, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/111730

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/17

[730] 申請人 Requerente : 東望洋手信有限公司

   COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA em inglês GUIA SOUVENIR 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅保博士街34-36號廠商會大廈13樓

   Rua Dr. Pedro José Lobo, n.
os 

34-36, Edifício Da Associação Industrial De Macau, 13 An-

dar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo-torrado, preto e branco.
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[210] 編號 N.º : N/111759

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/18

[730] 申請人 Requerente : Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Breitäckerstraße 9, 96049 Bamberg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja, cerveja com baixo teor alcoólico, cerveja sem álcool, bebidas mistas à base de cer-

veja, bebidas semelhantes à cerveja, cerveja de malte, água mineral, água gasosa, bebidas 

não alcoólicas, sumos de frutos, bebidas de frutos, limonadas.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/12/23 30 2015 064 308 4 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/111825

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, nomeadamente batom, brilho para os lábios, bálsamos não medicinais para os 

lábios; máscara [rímel]; vernizes para as unhas; pó-de-arroz, cremes faciais, loções para a 

pele e gel para a pele; pó para o corpo; óleos de banho, geles de banho e sais de banho não 

medicinais; cremes e loções para as mãos; cremes e loções para o corpo; protectores sola-

res, nomeadamente cremes e loções; cremes de barbear e loções para depois de barbear, 

produtos para a limpeza da pele e produtos de impregnação não medicinais para o corpo; 

desodorizante corporal, colónia e perfume; sabões, nomeadamente sabão líquido para ba-

nho, sabão em gel e sabão em barra; sabões detergentes, nomeadamente sabões líquidos e 

em pó; amaciadores para tecidos; sabão desodorizante, sabões para a pele; champôs e ama-

ciador para os cabelos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111826

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Filmes cinematográficos de comédia, drama, acção, aventuras e/ou animação, e filmes 

cinematográficos para difusão televisiva de comédia, drama, acção, aventuras e/ou anima-

ção; discos de áudio e vídeo e discos versáteis digitais com música, comédia, drama, acção, 

aventura e/ou animação; auscultadores estereofónicos; baterias; telefones sem fios; leitores 

de discos compactos [leitores de cd]; discos de jogos de computador em CD-ROM; telefo-

nes e/ou aparelhos para chamada de pessoas por rádio; leitores de discos compactos [leitores 

de cd]; rádios; tapetes para ratos de computador; óculos, óculos de sol e estojos para os 

mesmos; equipamento de jogo, vendido como uma unidade, para jogar um jogo de compu-

tador tipo jogo de salão; software descarregável para jogar jogos de computador em linha, 

software para download de jogos de computador; software de jogos de computador para 

utilizar em telemóveis e telefones celulares; software de jogos de vídeo e de computador; 

cartuchos de jogos de vídeo; jogos de computador e de vídeo concebidos para plataformas 

de hardware, nomeadamente consolas de jogos e computadores pessoais; software de jogos 

de computador para máquinas de jogos incluindo máquinas de moedas (slot machines); 

software de computador ou firmware para jogos de azar em qualquer plataforma computo-

rizada, incluindo consolas de jogos, máquinas de moedas (slot machines) em vídeo, máqui-

nas de moedas (slot machines) com manípulo e terminais de lotaria em vídeo; CD-ROMs 

e DVD de jogos de computador e programas de computador, especificamente, software de 

ligação de suportes de vídeo e áudio digitalizados a uma rede informática mundial de in-

formação; conteúdos audiovisuais descarregáveis no domínio do entretenimento, contendo 

filmes de animação, séries televisivas, comédias e dramas; publicações descarregáveis na 

forma de livros contendo personagens de filmes de animação, acção e aventura, comédia 

e/ou drama, livros de banda desenhada, livros para crianças, guias de estratégia, revistas 

contendo personagens de acção e aventura, comédia e/ou drama, livros para colorir, livros 

e revistas de actividades para crianças no domínio do entretenimento; acessórios para tele-

móveis, nomeadamente acessórios para mãos-livres, capas para telemóveis e tampas para 

telemóveis; cartões magnéticos codificados, nomeadamente cartões telefónicos, cartões de 

crédito, cartões de levantamento de dinheiro, cartões de débito e cartões-chave magnéti-

cos; e ímans decorativos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111827

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, 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 : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios; relógios de pulso; joalharia; pulseiras; pulseiras para tornozelos; broches; corren-

tes; berloques; botões de punho; brincos; alfinetes de lapela; colares; alfinete de adereço; 

pendentes; anéis; fivelas para cintos; cofres para jóias; missangas para fazer jóias; guarda-

-joias musicais; joalharia em couro.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111828

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de impressão e produtos em papel, nomeadamente livros contendo personagens 

de filmes de animação, ação, aventura, comédia e/ou drama, livros de banda desenhada, 

livros para crianças, guias de estratégia, revistas contendo personagens de filmes de ani-

mação, ação, aventura, comédia e/ou drama, livros para colorir, livros de atividades para 

crianças; papelaria, papel para escrever, envelopes, blocos de apontamentos, agendas e 

diários, cartões de mensagens, cartões de felicitações, cartões comerciais; objetos de arte 

litografados; canetas, lápis, estojos para os mesmos, borrachas, lápis de cera, marcadores, 

lápis de cores, conjuntos para pintar, paus de giz e quadros de ardósia; decalcomanias, de-

calcomanias de transferência térmica; cartazes; películas plásticas adesivas com papel amo-

vível para montagem de imagens com fins decorativos; fotografias com e/ou sem moldura; 

capas para livros, marcadores para livros, calendários, papel de embrulho para presentes; 

rosetas em papel para festas; decorações de papel para festas, nomeadamente, guardanapos 

de papel, naperons [toalhas] em papel, papel crepe, cartões de convite, toalhas de mesa em 

papel, decorações em papel para bolos; decalques impressos para aplicações em bordados 

ou em aplicações de tecido; padrões impressos para fatos, pijamas, camisolas e t-shirts.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111829

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de atletismo, mochilas para bebés, sacos para as costas, sacos de praia, sacos para 

livros, sacos para fraldas, sacos de lona, sacos para o correio, pastas, sacos de ginástica, 

sacolas, porta-moedas, pochetes, mochilas, sacos de cintura, sacos de compras; sacos de 

compras reutilizáveis; chapéus-de-chuva; carteiras de bolso; acessórios em couro, nomea-
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damente carteiras, sacos de mão e cintos; porta-chaves em couro; porta-chaves em imitação 

de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111830

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Artigos em vidro, cerâmica e faiança, nomeadamente canecas, jarros, tijelas, pratos, chá-

venas de café, e chávenas; objectos de vidro para bebidas, nomeadamente, jarros, canecas 

e copos; conjuntos de açucareiro e recipiente para natas; copos para lactentes; potes para 

biscoitos; figurinhas de cerâmica, vidro e porcelana fina; cafeteiras não eléctricas (não em 

metais preciosos); caixas para transportar refeições; marmitas lancheiras; cestos para o 

lixo; baldes para gelo; baldes de plástico; prateleiras para o interior do duche; formas para 

bolos; utensílios de servir, nomeadamente pás para tartes, viradores para bolos, espátulas, 

raspadores e espátulas para bolos; cantis; bases em plástico para copos; recipientes com 

isolamento térmico para alimentos ou bebidas; corta-massas [moldes para biscoitos]; saca-

-rolhas; garrafas para água vendidas vazias; decantadores; frascos de bolso para bebidas; 

luvas de jardinagem; luvas de borracha para uso doméstico; e serviços de jantar, nomeada-

mente, pratos de papel e chávenas de papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111831

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, 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 : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa de banho, nomeadamente, toalhas de banho e toalhetes de lavagem; roupa de cama, 

nomeadamente, cobertores, dosséis de camas, almofadas para camas, lençóis de cama, 

colchas de cama, fronhas para almofadas, mantas, capas para edredões, invólucros de col-

chões, franzidos em tecido; tapeçarias murais em matérias têxteis; cortinas; cortinados; 

tecidos de algodão, seda poliéster e nylon; roupa branca; roupa de cozinha, nomeadamente 



19752 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

luvas para churrascos, guardanapos de tecido, panos da louça, toalhas de mesa em tecido, 

toalhas de cozinha, individuais em tecido, luvas para o forno, luvas para lavar, centros de 

mesa em tecido, suportes para vasos e bases para copos em tecido; lenços de assoar, mantas 

para camas, toalhas de golfe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111832

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário para homem, senhora e criança, especificamen-

te camisas, t-shirts, camisolas de treino, fatos de treino, calças, calções, tops com alças, 

impermeáveis, babetes de pano, saias, blusas, vestidos, suspensórios, camisolas, casacos 

curtos, casacos compridos, gabardinas, fatos para a neve, gravatas, roupões, chapéus, bo-

nés, palas para o sol, luvas, cintos, lenços de pescoço, roupa de dormir, pijamas, «lingerie», 

roupa interior, botas, sapatos, sapatilhas, sandálias, peúgas, botins, meias-pantufa, fatos de 

banho e fatos de fantasia e para o dia das bruxas e máscaras vendidas em relação com os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111833

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, 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 e artigos de desporto, incluindo jogos e artigos de brincar, nomeadamente figu-

ras de acção e acessórios para os mesmos; conjuntos de jogos para figuras de ação; mobili-

ário de brincar; brinquedos de pelúcia; balões; brinquedos para banheira; brinquedos para 

se montar em cima; equipamento vendido como uma unidade para jogos de cartas; carros 

de brincar; bonecas; discos voadores; unidades de jogos electrónicos de mão; equipamentos 

de jogos vendidos em conjunto para jogar jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos de ma-

nipulação, jogos de salão e jogos de acção com alvos; máquinas de jogos de vídeo autóno-
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mas; máquinas de moedas (slot machines); equipamento de jogos, nomeadamente máquinas 

de moedas com ou sem saída de vídeo; quebra-cabeças e puzzles manipuláveis; máscaras 

de papel para o rosto; pranchas de skate; patins para gelo; brinquedos que lançam jatos de 

água; bolas, nomeadamente bolas de recreio, bolas de futebol, bolas de beisebol, bolas de 

basquetebol; luvas de beisebol, flutuadores de natação para uso recreativo; pranchas de na-

tação para batimento de pernas para uso recreativo; pranchas de surf; pranchas de natação 

para uso recreativo; barbatanas para natação; utensílios de brincar para cozinhar e para o 

uso no forno; brinquedos com mealheiros incorporados; globos de neve para brincar; cha-

péus de festa em papel; e decorações para árvores de Natal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111834

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Legumes secos e processados; frutos secos e processados; ginseng processado; uvas passas, 

saladas de frutas, geleias de fruta, marmeladas; cebolas em conserva, azeitonas em conser-

va; frutos cristalizados; sumos de vegetais e de fruta para cozinhar; compotas, manteiga de 

chocolate e nozes, manteiga de cacau e manteiga de amendoim; frutas e legumes em con-

serva; pickles [picles]; bebida alimentar à base de soja utilizada como substituto do leite; 

frutos e legumes congelados; batatas fritas às rodelas; carne seca e carne processada; carne; 

leite; frutos do mar; margarina.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111835

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, 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 : Bolachas, bases para fazer batidos à base de leite (aromas), cereais para pequeno-almoço, 

pastilha elástica, decorações para bolos feitas de doces, pastilha elástica, confeitaria conge-

lada, bolachas de água e sal, iogurtes congelados, gelados comestíveis e creme gelado, pret-
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zels, bolachas confecionadas à base de manteiga de amendoim, malte para a alimentação; 

malte de soja; bolachas de malte; confeitaria com açúcar, nomeadamente doces, barras de 

chocolate, doces de hortelã, pipocas revestidas com doce e caramelo, e decorações doces 

para bolos; decorações comestíveis para bolos; bolos de arroz; pastilhas; massa para bolos 

[pastelaria]; biscoitos e pão; bebidas de café com leite; bebidas de cacau com leite, bebidas 

à base de chocolate, café e bebidas à base de café, cacau e bebidas à base de cacau; chá, 

nomeadamente, chá de ginseng, chá preto, chá verde, chá oolong, cevada e chá de folhas de 

cevada; produtos para amaciar a carne para uso doméstico; agentes ligantes para gelados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111836

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Sumos de legumes para bebidas; bebidas doces preparadas com arroz e malte, pó de frutos, 

xarope de fruta, sumos de fruta concentrados; limonadas e xaropes para limonada; xaro-

pes de cola; pós para bebidas gasosas [efervescentes]; pastilhas para bebidas efervescentes; 

bebidas não alcoólicas nomeadamente refrigerantes, néctares de fruta; sumos de fruta, be-

bidas de fruta, refrigerantes com sabor a fruta, ponches de fruta sem álcool, água de seltz, 

sodas [águas], água potável e bebidas desportivas; produtos para o fabrico de águas gasosas 

e sumos; água de nascente e água mineral.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111837

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, 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 recreativos, nomeadamente, fornecimento de jogos de vídeo em linha, forneci-

mento de jogos de computador em linha, fornecimento de acesso temporário a jogos de 

vídeo não descarregáveis; produção de jogos de vídeo e de computador (software); serviços 

de entretenimento sob a forma de séries televisivas de acção, comédia, drama, animação e 
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baseados na vida real; produção de séries televisivas de acção, comédia, drama, animação 

e baseados na vida real; distribuição e projecção de longas-metragens em directo, de comé-

dia, drama e animação; produção de filmes cinematográficos de acção, comédia, drama e 

animação; espetáculos de teatro de animação e representados ao vivo; serviços de internet 

que fornecem informações, através de uma rede informática mundial eletrónica, no domí-

nio do entretenimento relacionado especificamente com jogos, música, filmes e televisão; 

fornecimento de um sítio Web que contém excertos de filmes, fotografias e outro material 

multimédia; serviços de notícias sobre acontecimentos da actualidade e divertimento e 

prestação de informações relativas a educação e eventos culturais, através de uma rede in-

formática mundial; e fornecimento de informações sobre e de entretenimento, através de 

uma rede mundial de comunicações electrónicas, sob a forma de programas de acção em 

directo, comédia, drama e de animação, bem como produção de filmes cinematográficos 

de acção, comédia, drama e animação para distribuição através de uma rede informática 

mundial; fornecimento de um jogo de computador que pode ser acedido através de uma 

rede de telecomunicações; e serviços de edição electrónica de publicação de livros e pe-

riódicos; publicação de livros e de revistas; publicação de livros e revistas no domínio de 

livros de banda desenhada e de obras gráficas; publicação de livros para crianças; edição 

de publicações electrónicas; serviços de publicação electrónica, nomeadamente publicação 

em linha de obras de texto e gráficas de terceiros contendo artigos, adaptações a romances, 

argumentos (guiões), livros de banda desenhada, guias de estratégia, fotografias e mate-

riais visuais; publicações não-descarregáveis sob a forma de livros contendo personagens 

de filmes animados, de acção, de aventura, de comédia e /ou drama, de livros de banda de-

senhada, de livros para crianças, de guias de estratégia, de revistas contendo personagens 

de filmes animados, acção e aventura, comédia e/ou drama, livros para colorir, livros de 

actividades para crianças e revistas no domínio do entretenimento; serviços de parques de 

diversões; passeios em parques de diversões; espetáculos ao vivo ou pré-gravados e/ou fil-

mes; informações sobre entretenimento e/ou divertimento; prestação de serviços de clubes 

de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111838

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機存儲裝置；計算機程序（可下載軟件）；計算機器；計算器；與計算機連用的打印機；計

算機；計算機周邊設備；已錄製的計算機操作程序；計算機外圍設備；電腦軟件（錄製好的）；

計算機存儲器；電子字典；電話機；揚聲器音箱；電視機；DV D播放機；頭戴耳機；攝像機；熒

光屏；車輛用收音機；錄音載體；筆記本電腦；電池；電池充電器；太陽鏡；電子防盜裝置；插

頭、插座和其他接觸器（電連接）；電器接插件；半導體；晶片（硅片）；速度指示器；照相機（攝

影）；手提電話；全球定位系統（GPS）設備；可下載的手機鈴音；可下載的音樂文件；可下載的

影像文件；感應器（電）；遙控器。 
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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

2015/11/20 303605049 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/111845

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : IMPERIAL – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Santana, 4480-160 Azurara, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chocolates, cacau, produtos de confeitaria, produtos de pastelaria, bombons e rebuçados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111846

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : IMPERIAL – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Santana, 4480-160 Azurara, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chocolates, cacau, produtos de confeitaria, produtos de pastelaria, bombons e rebuçados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111847

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : IMPERIAL – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Santana, 4480-160 Azurara, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chocolates, cacau, produtos de confeitaria, produtos de pastelaria, bombons e rebuçados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111848

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/20

[730] 申請人 Requerente : IMPERIAL – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Santana, 4480-160 Azurara, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chocolates, cacau, produtos de confeitaria, produtos de pastelaria, bombons e rebuçados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111963

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : AIR CHINA LIMITED

 地址 Endereço : 9th Floor, Lantian Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial Zone, 

Shunyi District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; transporte de passageiros; fretamento; corretagem em transportes; pilotagem; 

transporte em automóveis; transportes aéreos; embalagem e entreposto de mercadorias; 

distribuição de encomendas; reserva de lugares para viagens; organização de viagens; alu-

guer de automóveis; serviços de informação de viagens; serviços de consulta de transporte 

por companhia aérea; serviços de consultadoria na área de transporte aéreo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A cor vermelha, tal como representada na imagem.

[210] 編號 N.º : N/111964

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

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

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Materiais de embalagem; materiais de embalagem em cartão e em papel; materiais de plás-

tico para embalagem (não incluídos noutras classes); películas plásticas para embalagem; 

películas em matérias plásticas e em polietileno para embrulho e para embalagem; fitas 

adesivas para embalagem; películas multi-camadas, principalmente de materiais plásticos 

utilizados para a embalagem; materiais em camadas na forma de plásticos, papel, cartão ou 

plásticos ou papel ou cartão utilizados para a embalagem; fitas autocolantes; faixas auto-

colantes; recipientes, nomeadamente caixas, bolsas, sacolas ou sacos em plástico, papel ou 
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de cartão; recipientes fabricados em películas plásticas ou multi-camadas, nomeadamente 

para o transporte de produtos, embrulho de produtos, bolsas, coberturas ou sacos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111965

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

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

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Fitas auto-adesivas para protecções de embalagens; fitas adesivas para fins técnicos; fitas 

adesivas, faixas, bandas e películas (sem serem para uso doméstico, para papelaria ou para 

uso medicinal); películas plásticas; película plástica para utilização na laminação de papel; 

materiais para acondicionamento e enchimento de plástico ou borracha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111966

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

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

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco 

de mascar, rapé (tabaco), «kretek» (tabaco), «snus» (tabaco), sucedâneos do tabaco (não 

para uso medicinal); cigarros eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem aqueci-

dos; dispositivos electrónicos e suas partes para aquecer cigarros ou tabaco a fim de liber-

tar aerossóis contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de nicotina para uso em 

cigarros eletrónicos; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111974

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited
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 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos e preparações para cuidados de saúde; medicamentos tradicionais chineses e 

preparados farmacêuticos; extractos de ervas medicinais em forma de cápsulas e tabletes, 

vitaminas e suplementos minerais, preparados farmacêuticos e veterinários (ambos com e 

sem receita médica); preparados sanitários para fins médicos; preparações antibacterianas; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos destinados para complementar uma dieta normal ou 

para ter benefícios para a saúde, para seres humanos e animais; substitutos de refeições; 

pomadas, géis, gessos, ligaduras, materiais para pensos em medicinais; chumbo para den-

tes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungici-

das, herbicidas; suplementos nutricionais (sem ser para fins médicos); suplementos alimen-

tares (sem ser para fins médicos); suplementos de ervas (sem ser para fins médicos); tudo 

incluído na classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111975

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong 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 : Preparações de ervas sob a forma de plantas processadas, sem ser para fins médicos; ervas 

secas; ervas em conserva; extractos de plantas sob a forma de plantas processadas; ali-

mentares naturais (sem ser para fins médicos) constituídas principalmente de ervas; carne, 

peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, secos e 

cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; tudo incluído na classe 29.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111976

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Geleia real para consumo humano (sem ser para fins médicos), café, chá, cacau e café arti-

ficial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados à base de cereais (sem ser para bolachas 

de água e sal, pão, biscoitos, bolos, pastelaria e artigos de pastelaria); confeitaria; gelados 

comestíveis; açúcar, mel, 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/111977

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong 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 : Vendas a retalho, venda a grosso, publicidade, promoção e distribuição (para terceiros) de 

produtos farmacêuticos, químicos, em farinha, alimentos para animais, componentes de 

controlo de sistema eléctrico e máquinas industriais; consultadoria profissional de negó-

cios para empresas farmacêuticas; compilação e fornecimento de informações estatísticas 

relevantes para a indústria farmacêutica; pesquisas comerciais de produtos farmacêuticos, 

químicos, em farinha, alimentos para animais, eléctricos e máquinas industriais; publici-

dade cooperativa e marketing de produtos farmacêuticos, químicos, em farinha, alimentos 

para animais, sistemas eléctricos e máquinas industriais para terceiros; fornecimento de 

consultadoria profissional de negócios para empresas farmacêuticas, incluindo online e por 

telecomunicações; fornecimento de declarações de encapsulamento e análise de vendas de 

produtos farmacêuticos; fornecimento de informações comerciais relacionados com produ-

tos farmacêuticos e do sector farmacêutico; fornecimento de informação estatística relacio-

nadas com produtos farmacêuticos e do sector farmacêutico, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111978

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong 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 : Fornecimento de entrega de informações online relacionados com produtos farmacêuticos, 

aluguer de tempo de acesso a uma base de dados informáticos tudo incluído na classe 38.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111979

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Entrega por via terrestre, aéreo e marítimo de produtos farmacêuticos, químicos, fari-

nha, alimentos para animais, componentes de controlo de sistema eléctrico e máquinas 

industriais; armazéns em condições controladas de produtos farmacêuticos, químicos, em 

farinha, alimentos para animais, componentes de controlo de sistema eléctrico e máquinas 

industriais, tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111980

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação informática; actualização de software informático; concepção de software 

informático; aluguer de software informático; fornecimento de armazenamento electrónico 

online para terceiros de informação relacionado com produtos farmacêuticos; fornecimen-

to de uma base de dados informática online na área de farmacêuticos e da indústria farma-

cêutica, armazenamento de dados electrónicos para terceiros de informações relacionados 

com produtos farmacêuticos, químicos, em farinha, alimentos para animais, componentes 

de controlo de sistema eléctrico e máquinas e equipamentos industriais; tudo incluído na 

classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111981

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25
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[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria de saúde; serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de hi-

giene e beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, horticultura e flo-

restais; tudo incluído na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111982

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos e preparações para cuidados de saúde; medicamentos tradicionais chineses e 

preparados farmacêuticos; extractos de ervas medicinais em forma de cápsulas e tabletes, 

vitaminas e suplementos minerais, preparados farmacêuticos e veterinários (ambos com e 

sem receita médica); preparados sanitários para fins médicos; preparações antibacterianas; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos destinados para complementar uma dieta normal ou 

para ter benefícios para a saúde, para seres humanos e animais; substitutos de refeições; 

pomadas, géis, gessos, ligaduras, materiais para pensos em medicinais; chumbo para den-

tes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; fungici-

das, herbicidas; suplementos nutricionais (sem ser para fins médicos); suplementos alimen-

tares (sem ser para fins médicos); suplementos de ervas (sem ser para fins médicos); tudo 

incluído na classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111983

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong 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
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[511] 產品 Produtos : Preparações de ervas sob a forma de plantas processadas, sem ser para fins médicos; ervas 

secas; ervas em conserva; extractos de plantas sob a forma de plantas processadas; ali-

mentares naturais (sem ser para fins médicos) constituídas principalmente de ervas; carne, 

peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, secos e 

cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; tudo incluído na classe 29.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111984

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong 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 : Geleia real para consumo humano (sem ser para fins médicos), café, chá, cacau e café arti-

ficial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados à base de cereais (sem ser para bolachas 

de água e sal, pão, biscoitos, bolos, pastelaria e artigos de pastelaria); confeitaria; gelados 

comestíveis; açúcar, mel, 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/111985

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong 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 : Vendas a retalho, venda a grosso, publicidade, promoção e distribuição (para terceiros) de 

produtos farmacêuticos, químicos, em farinha, alimentos para animais, componentes de 

controlo de sistema eléctrico e máquinas industriais; consultadoria profissional de negó-

cios para empresas farmacêuticas; compilação e fornecimento de informações estatísticas 

relevantes para a indústria farmacêutica; pesquisas comerciais de produtos farmacêuticos, 

químicos, em farinha, alimentos para animais, eléctricos e máquinas industriais; publici-

dade cooperativa e marketing de produtos farmacêuticos, químicos, em farinha, alimentos 

para animais, sistemas eléctricos e máquinas industriais para terceiros; fornecimento de 

consultadoria profissional de negócios para empresas farmacêuticas, incluindo online e por 
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telecomunicações; fornecimento de declarações de encapsulamento e análise de vendas de 

produtos farmacêuticos; fornecimento de informações comerciais relacionados com produ-

tos farmacêuticos e do sector farmacêutico; fornecimento de informação estatística relacio-

nadas com produtos farmacêuticos e do sector farmacêutico, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111986

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong 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 : Fornecimento de entrega de informações online relacionados com produtos farmacêuticos, 

aluguer de tempo de acesso a uma base de dados informáticos tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111987

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Entrega por via terrestre, aéreo e marítimo de produtos farmacêuticos, químicos, fari-

nha, alimentos para animais, componentes de controlo de sistema eléctrico e máquinas 

industriais; armazéns em condições controladas de produtos farmacêuticos, químicos, em 

farinha, alimentos para animais, componentes de controlo de sistema eléctrico e máquinas 

industriais, tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111988

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited
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 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação informática; actualização de software informático; concepção de software 

informático; aluguer de software informático; fornecimento de armazenamento electrónico 

online para terceiros de informação relacionado com produtos farmacêuticos; fornecimen-

to de uma base de dados informática online na área de farmacêuticos e da indústria farma-

cêutica, armazenamento de dados electrónicos para terceiros de informações relacionados 

com produtos farmacêuticos, químicos, em farinha, alimentos para animais, componentes 

de controlo de sistema eléctrico e máquinas e equipamentos industriais; tudo incluído na 

classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111989

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/25

[730] 申請人 Requerente : Jacobson Group Management Limited

 地址 Endereço : Unit 2313-18, 23/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria de saúde; serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de hi-

giene e beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, horticultura e flo-

restais; tudo incluído na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112094

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/30

[730] 申請人 Requerente : 歐敦道公司

   DOMAINES OTT

 地址 Endereço : 法國拉隆德米埃拉葡萄園郵編83250

   Le Clos Mireille, 83250 La Londe, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinho; vinhos com a denominação de origem protegi-

da «Côtes de Provence».
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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

2015/12/02 18485935 中國 China

[210] 編號 N.º : N/112119

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/31

[730] 申請人 Requerente : Domino Printing Sciences Plc

 地址 Endereço : Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge, Cambridgeshire CB3 8TU UNITED KINGDOM

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com excepção dos motores para veículos ter-

restres); uniões e correias de transmissão (com excepção das transmissões para veículos 

terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os accionados manualmente; chocadeiras 

para ovos; máquinas e aparelhos de impressão; máquinas de impressão (excepto para es-

critórios); impressoras digitais; impressoras de impacto; impressoras offset; máquinas para 

impressão de cartões; máquinas e aparelhos para impressão por jacto de tinta; máquinas 

para imprimir e aplicar etiquetas; máquinas para impressão a laser e máquinas para im-

pressão térmica; máquinas de uso comercial ou industrial para a impressão e codificação 

de etiquetas de identificação por radiofrequência (RDIF); fitas para impressoras de trans-

ferência térmica; rolos para impressoras de transferência térmica; aparelhos de marcação a 

laser; máquinas para etiquetar; fitas para máquinas de impressão, máquinas para imprimir 

e aplicar etiquetas; máquinas codificadoras; máquinas de gravura; aparelhos de marcação; 

impressoras de códigos de barras; aparelhos de codificação a laser; cabeças de impressão 

para aparelhos de codificação ou marcação; impressoras a jacto de tinta contínuo para co-

dificação ou marcação; impressoras a jacto de tinta de tecnologia piezoeléctrica drop on de-

mand para codificação ou marcação; impressoras a jacto de tinta de tecnologia de injecção 

por válvulas drop on demand para codificação ou marcação; impressoras a jacto de tinta de 

tecnologia binárias para codificação ou marcação; aparelhos de gravura a laser; aparelhos 

de codificação ou marcação por incisão de laser para uso industrial; tubo de laser ou gera-

dor de laser para aparelhos de codificação ou marcação a laser; filtros para impressoras a 

jacto de tinta para codificação ou marcação, aparelhos de codificação ou marcação a laser; 

fitas para aparelhos de codificação; codificadores de eixo para impressoras a jacto de tin-

ta para codificação ou marcação e aparelhos de marcação ou codificação a laser; cabeças 

de impressão para aparelhos e máquinas de impressão, máquinas de impressão a jacto de 

tinta, aparelhos de codificação ou marcação a laser, impressoras de transferência térmica, 

máquinas para imprimir e aplicar etiquetas; aparelhos de circulação de tinta para máqui-

nas de impressão; aparelhos para dispensar tinta para máquinas de impressão; agitadores 

de tinta para máquinas de impressão; fitas de tinta para máquinas de impressão; aparelhos 

para aplicação de tinta para máquinas de impressão; bombas para a alimentação de tin-

ta; aplicadores térmicos; laminadores (tratamento de superfície para impressão plástica); 

bombas para impressoras de jacto a tinta para codificação ou marcação, aparelhos de codi-

ficação ou marcação; painéis ou teclados para impressoras a jacto de tinta para codificação 

ou marcação, aparelhos de codificação ou marcação a laser; vedantes e anéis o-ring para 
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máquinas; bases para máquinas; suportes para máquinas; fixação para máquinas; armários 

para impressoras a jacto de tinta para codificação ou marcação, aparelhos de codificação 

ou marcação a laser, impressoras de transferência térmica, aparelhos de marcação indus-

triais, máquinas para imprimir e aplicar etiquetas; aparelhos de circulação de tinta para 

máquinas de impressão; aparelhos eléctricos ou electrónicos para controlar todos os produ-

tos acima mencionados; peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112120

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/31

[730] 申請人 Requerente : Domino Printing Sciences Plc

 地址 Endereço : Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge, Cambridgeshire CB3 8TU UNITED KINGDOM

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumula-

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

a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; má-

quinas de venda automática e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas re-

gistadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados; dispositivos 

de extinção de fogo; impressoras (para utilização em casa e no escritório); impressoras; 

impressoras digitais; impressoras de impacto; impressoras offset; impressoras a laser; apa-

relhos de impressão a jacto de tinta; aparelhos de marcação a jacto de tinta; aparelhos de 

marcação a laser; impressoras a jacto de tinta; aparelhos eléctricos ou electrónicos para 

controlar todos os produtos acima mencionados; programas de computador (software) para 

controlar o funcionamento de impressoras a jacto de tinta industriais, aparelhos de marca-

ção a jacto de tinta industriais e aparelhos de marcação a jacto de tinta industriais; cabeças 

de impressão para impressoras a jacto de tinta; peças e acessórios para todos os produtos 

acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112121

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/31

[730] 申請人 Requerente : Domino Printing Sciences Plc

 地址 Endereço : Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge, Cambridgeshire CB3 8TU UNITED KINGDOM

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com excepção dos motores para veículos ter-

restres); uniões e correias de transmissão (com excepção das transmissões para veículos 
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terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os accionados manualmente; chocadeiras 

para ovos; máquinas e aparelhos de impressão; máquinas de impressão (excepto para es-

critórios); impressoras digitais; impressoras de impacto; impressoras offset; máquinas para 

impressão de cartões; máquinas e aparelhos para impressão por jacto de tinta; máquinas 

para imprimir e aplicar etiquetas; máquinas para impressão a laser e máquinas para im-

pressão térmica; máquinas de uso comercial ou industrial para a impressão e codificação 

de etiquetas de identificação por radiofrequência (RDIF); fitas para impressoras de trans-

ferência térmica; rolos para impressoras de transferência térmica; aparelhos de marcação a 

laser; máquinas para etiquetar; fitas para máquinas de impressão, máquinas para imprimir 

e aplicar etiquetas; máquinas codificadoras; máquinas de gravura; aparelhos de marcação; 

impressoras de códigos de barras; aparelhos de codificação a laser; cabeças de impressão 

para aparelhos de codificação ou marcação; impressoras a jacto de tinta contínuo para co-

dificação ou marcação; impressoras a jacto de tinta de tecnologia piezoeléctrica drop on de-

mand para codificação ou marcação; impressoras a jacto de tinta de tecnologia de injecção 

por válvulas drop on demand para codificação ou marcação; impressoras a jacto de tinta de 

tecnologia binárias para codificação ou marcação; aparelhos de gravura a laser; aparelhos 

de codificação ou marcação por incisão de laser para uso industrial; tubo de laser ou gera-

dor de laser para aparelhos de codificação ou marcação a laser; filtros para impressoras a 

jacto de tinta para codificação ou marcação, aparelhos de codificação ou marcação a laser; 

fitas para aparelhos de codificação; codificadores de eixo para impressoras a jacto de tin-

ta para codificação ou marcação e aparelhos de marcação ou codificação a laser; cabeças 

de impressão para aparelhos e máquinas de impressão, máquinas de impressão a jacto de 

tinta, aparelhos de codificação ou marcação a laser, impressoras de transferência térmica, 

máquinas para imprimir e aplicar etiquetas; aparelhos de circulação de tinta para máqui-

nas de impressão; aparelhos para dispensar tinta para máquinas de impressão; agitadores 

de tinta para máquinas de impressão; fitas de tinta para máquinas de impressão; aparelhos 

para aplicação de tinta para máquinas de impressão; bombas para a alimentação de tin-

ta; aplicadores térmicos; laminadores (tratamento de superfície para impressão plástica); 

bombas para impressoras de jacto a tinta para codificação ou marcação, aparelhos de codi-

ficação ou marcação; painéis ou teclados para impressoras a jacto de tinta para codificação 

ou marcação, aparelhos de codificação ou marcação a laser; vedantes e anéis o-ring para 

máquinas; bases para máquinas; suportes para máquinas; fixação para máquinas; armários 

para impressoras a jacto de tinta para codificação ou marcação, aparelhos de codificação 

ou marcação a laser, impressoras de transferência térmica, aparelhos de marcação indus-

triais, máquinas para imprimir e aplicar etiquetas; aparelhos de circulação de tinta para 

máquinas de impressão; aparelhos eléctricos ou electrónicos para controlar todos os produ-

tos acima mencionados; peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112122

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/31

[730] 申請人 Requerente : Domino Printing Sciences Plc

 地址 Endereço : Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge, Cambridgeshire CB3 8TU 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumula-

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

a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; má-

quinas de venda automática e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas re-

gistadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados; dispositivos 

de extinção de fogo; impressoras (para utilização em casa e no escritório); impressoras; 

impressoras digitais; impressoras de impacto; impressoras offset; impressoras a laser; apa-

relhos de impressão a jacto de tinta; aparelhos de marcação a jacto de tinta; aparelhos de 

marcação a laser; impressoras a jacto de tinta; aparelhos eléctricos ou electrónicos para 

controlar todos os produtos acima mencionados; programas de computador (software) para 

controlar o funcionamento de impressoras a jacto de tinta industriais, aparelhos de marca-

ção a jacto de tinta industriais e aparelhos de marcação a jacto de tinta industriais; cabeças 

de impressão para impressoras a jacto de tinta; peças e acessórios para todos os produtos 

acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112127

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/06

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 營養品、藥品。 

[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“護膚品、保健食品”，因屬其他

類別。 

[210] 編號 N.º : N/112128

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/06

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 營養品、藥品。 
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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“護膚品、保健食品”，因屬其他

類別。 

[210] 編號 N.º : N/112129

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/06

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第3期5樓X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 : 銷售護膚品、營養品、保健食品、藥品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112130

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/01

[730] 申請人 Requerente : DOMAINES OTT

 地址 Endereço : Route de Brégançon Le Clos Mireille, 83250 La Londe Les Maures, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinhos; vinhos com denominação de origem protegi-

da; vinhos com denominação de origem controlada; vinhos com indicação geográfica prote-

gida.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/04/06 16/4262510 法國 França

[210] 編號 N.º : N/112175

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/01

[730] 申請人 Requerente : MARCHESINI GROUP S.P.A.

 地址 Endereço : Via Nazionale, 100-40065 Pianoro (BO), Italy
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 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de suporte, manutenção, reparação e assistência de: máquinas e aparelhos auto-

máticos, incluindo as geridas por microprocessadores, para o acondicionamento e emba-

lagem de preparados farmacêuticos, preparados parafarmacêuticos, géneros alimentícios, 

cosméticos, produtos para cuidados pessoais e produtos de higiene pessoal; máquinas 

para enchimento, máquinas para contar, máquinas de dosagem, máquinas autopropulso-

ras, máquinas para montagem de caixas de cartão, máquinas de encapsular, máquinas de 

entubação, máquinas de rotulagem, máquinas para selagem, máquina de termoformagem, 

incluindo as geridas por microprocessadores, para preparados farmacêuticos, preparados 

parafarmacêuticos, géneros alimentícios, cosméticos, produtos para cuidados pessoais e 

produtos de higiene pessoal; máquinas e aparelhos automáticos, incluindo as geridas por 

microprocessadores, para enchimento, encapsular e montagem das garrafas e dos recipien-

tes para preparados farmacêuticos, preparados parafarmacêuticos, géneros alimentícios, 

cosméticos, produtos para cuidados pessoais e produtos de higiene pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112176

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/01

[730] 申請人 Requerente : MARCHESINI GROUP S.P.A.

 地址 Endereço : Via Nazionale, 100-40065 Pianoro (BO), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de suporte, manutenção, reparação e assistência de: máquinas e aparelhos auto-

máticos, incluindo as geridas por microprocessadores, para o acondicionamento e emba-

lagem de preparados farmacêuticos, preparados parafarmacêuticos, géneros alimentícios, 

cosméticos, produtos para cuidados pessoais e produtos de higiene pessoal; máquinas 

para enchimento, máquinas para contar, máquinas de dosagem, máquinas autopropulso-

ras, máquinas para montagem de caixas de cartão, máquinas de encapsular, máquinas de 

entubação, máquinas de rotulagem, máquinas para selagem, máquina de termoformagem, 

incluindo as geridas por microprocessadores, para preparados farmacêuticos, preparados 

parafarmacêuticos, géneros alimentícios, cosméticos, produtos para cuidados pessoais e 

produtos de higiene pessoal; máquinas e aparelhos automáticos, incluindo as geridas por 

microprocessadores, para enchimento, encapsular e montagem das garrafas e dos recipien-

tes para preparados farmacêuticos, preparados parafarmacêuticos, géneros alimentícios, 

cosméticos, produtos para cuidados pessoais e produtos de higiene pessoal.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/112254

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的電腦程式（程式）；已編碼磁卡；磁性編碼器；網路通訊設備；數據機；全球定位系統

（GPS）設備；光通訊設備；交換機；電子信號發射器；商品電子標籤。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/112255

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 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；廣告空間出租；為零售目的在通訊媒體上展示商品；替他人預訂電訊服務；網站流量優

化；尋找贊助；商業資訊；通過網站提供商業資訊；商業資訊代理；替他人推銷。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/112256

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 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 : 行動電話通訊；數據機出租；提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；電訊路由節點服務；提供

互聯網聊天室；數據流傳輸；電信資訊；尋呼（無線電、電話或其他電子通訊工具）；電腦終端

通訊；提供資料庫接入服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/112257

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 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 : 電腦程式設計；電腦軟體設計；電腦軟體維護；電腦系統分析；提供互聯網搜尋引擎；軟體運

營服務（SaaS）；資訊技術諮詢；技術研究；技術專案研究；把有形的資料和文件轉換成電子媒

體。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/112258

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的電腦程式（程式）；已編碼磁卡；磁性編碼器；網路通訊設備；數據機；全球定位系統

（GPS）設備；光通訊設備；交換機；電子信號發射器；商品電子標籤。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/112259

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 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 : 行動電話通訊；數據機出租；提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；電訊路由節點服務；提供

互聯網聊天室；數據流傳輸；電信資訊；尋呼（無線電、電話或其他電子通訊工具）；電腦終端

通訊；提供資料庫接入服務。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/112260

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 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 : 電腦程式設計；電腦軟體設計；電腦軟體維護；電腦系統分析；提供互聯網搜尋引擎；軟體運

營服務（SaaS）；資訊技術諮詢；技術研究；技術專案研究；把有形的資料和文件轉換成電子媒

體。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/112261

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的電腦程式（程式）；已編碼磁卡；磁性編碼器；網路通訊設備；數據機；全球定位系統

（GPS）設備；光通訊設備；交換機；電子信號發射器；商品電子標籤。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，白色，深灰色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/112266

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 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；廣告空間出租；為零售目的在通訊媒體上展示商品；替他人預訂電訊服務；網站流量優

化；尋找贊助；商業資訊；通過網站提供商業資訊；商業資訊代理；替他人推銷。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/112267

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 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 : 行動電話通訊；數據機出租；提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；電訊路由節點服務；提供

互聯網聊天室；數據流傳輸；電信資訊；尋呼（無線電、電話或其他電子通訊工具）；電腦終端

通訊；提供資料庫接入服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/112268

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 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 : 電腦程式設計；電腦軟體設計；電腦軟體維護；電腦系統分析；提供互聯網搜尋引擎；軟體運

營服務（SaaS）；資訊技術諮詢；技術研究；技術專案研究；把有形的資料和文件轉換成電子媒

體。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，白色，深灰色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/112269

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的電腦程式（程式）；已編碼磁卡；磁性編碼器；網路通訊設備；數據機；全球定位系統

（GPS）設備；光通訊設備；交換機；電子信號發射器；商品電子標籤。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/112270

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 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；廣告空間出租；為零售目的在通訊媒體上展示商品；替他人預訂電訊服務；網站流量優

化；尋找贊助；商業資訊；通過網站提供商業資訊；商業資訊代理；替他人推銷。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/112271

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 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 : 行動電話通訊；數據機出租；提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；電訊路由節點服務；提供

互聯網聊天室；數據流傳輸；電信資訊；尋呼（無線電、電話或其他電子通訊工具）；電腦終端

通訊；提供資料庫接入服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/112272

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/03

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A座20層（僅限辦公） 

 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 : 電腦程式設計；電腦軟體設計；電腦軟體維護；電腦系統分析；提供互聯網搜尋引擎；軟體運

營服務（SaaS）；資訊技術諮詢；技術研究；技術專案研究；把有形的資料和文件轉換成電子媒

體。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/112279

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/06

[730] 申請人 Requerente : 珠海市對外經濟合作企業協會 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香洲區香華路523號一棟四樓402房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥，蜂王精，枸杞，醫藥製劑，針劑，片劑，膏劑，藥用糖漿，藥用膠囊，化學藥物製劑，醫用

藥物，醫用或獸醫用微生物製劑，醫用藥膏，原料藥，中藥成藥，生化藥品，血液製品，醫用診斷

製劑，藥用植物提取物，醫用氧，消毒劑，殺蟲劑，藥茶，醫用保健袋，牙用光潔劑，醫用營養食

物，醫用食物營養品，醫用營養飲料，礦物質食品補充劑，營養補充劑，牲畜用洗滌劑，獸醫用

製劑，獸醫用藥，醫用棉，消毒棉，外科用紗布，醫用膠布。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/01 19039075 中國 China

[210] 編號 N.º : N/112280

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/06

[730] 申請人 Requerente : 珠海市對外經濟合作企業協會 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香洲區香華路523號一棟四樓402房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫療器械和儀器，外科儀器和器械，牙科設備和儀器，醫用激光器，口罩，奶瓶，避孕套，假肢，

縫合材料，醫療用超聲器械。  
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[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/01 19039074 中國 China

[210] 編號 N.º : N/112337

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/07

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/12/15 014908016 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/112338

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/07

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos, aparelhos de administração de medicamentos por ina-

lação e de atomização para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/12/15 014908016 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/112339

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/07

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany
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 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/12/15 014907901 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/112340

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/07

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos, aparelhos de administração de medicamentos por ina-

lação e de atomização para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/12/15 014907901 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/112359

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/08

[730] 申請人 Requerente : SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut, 06902, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços empresariais, nomeadamente a gestão, propriedade e franchise de hotéis e resorts.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112360

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/08

[730] 申請人 Requerente : SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut, 06902, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços imobiliários; Corretagem imobiliária, aquisição de terrenos e imoveis, partilha de 

equidade imobiliária, nomeadamente, administrando e obtendo a propriedade de imóveis, 

condomínios, apartamentos; investimento imobiliário, gestão imobiliária, partilha de utili-

zação de imóveis e locação de imóveis e bens imobiliários, incluindo condomínios e aparta-

mentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112361

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/08

[730] 申請人 Requerente : SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut, 06902, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; empacotamento e armazenamento de mercadorias; organização de viagens; 

serviços de reservas de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112362

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/08

[730] 申請人 Requerente : SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut, 06902, 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 : Entretenimento; fornecimento de instalações de entretenimento; serviços de clube (entre-

tenimento e educação); fornecimento de serviços de karaoke; serviços de discotecas; forne-

cimento de serviços de arcadas de diversões; clube nocturno; serviços de casino; clubes de 

atletismo e ginásios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112363

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/08

[730] 申請人 Requerente : SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC
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 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut, 06902, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento temporário; serviços de hotel e resort; serviços de restaurante; ser-

viços para fornecimento de comidas e bebidas; serviços de reservas de hotel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112396

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/10

[730] 申請人 Requerente : 電腦廣場有限公司

   PC MERCADO LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門雅廉訪大馬路70A號幸運閣商場T舖地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦，電腦硬件，電腦軟件，微處理器，電腦記憶體，電腦顯示屏，電腦滑鼠，電腦用筆，電腦用

磁軌球，通訊的電腦化工作網絡及處理和儲存數據系統用的硬件和軟件，打印機，傳真器具，

影像的硬件及軟件，攝錄機，掃瞄機，複印機，投影機，計算機，空白及磁性光學錄製媒體，集

成電路，半導體；為零售點使用於電子記錄盒及相關硬件的管理之電腦硬件及軟件，零售點用

的電子電腦終端機，現金收入記錄器，收據打印機，條碼掃瞄機，電腦鍵盤，信用咭閱讀器；

電腦顯示器：“極坐標顯示器”及“接觸式螢光屏”，便攜式多媒體播放器，用於錄製、組織、傳

送、操作及檢查文章，影像及聲像檔案庫的電子裝置；個人數碼助理；用於組織、傳送、操作及

檢查文章、影像及聲像檔案庫的電腦軟件；衛星的數碼接收器；地面數碼接收器；個人錄像閱

讀器及錄製器；電視及無線電接收器；光碟錄製器及閱讀器；影碟錄製器及閱讀器；視像光碟

錄製器及閱讀器；數碼聲像錄音的錄製器及閱讀器；電腦多媒體伺服器及用戶端；電腦硬件；

電腦軟件；多媒體鍵盤；遙空器；電視；平面式電視屏及等離子電視顯示屏；影碟投影器；數碼

攝錄機；電視調諧器；數碼影碟攝錄機；揚聲器；個人電腦用揚聲器；傳聲器；耳筒；影視擴音

器；影視調諧器；視聽斷路器盒；視聽嘈音安靜器；擴音器及解碼器；影視遊戲組件；自動點唱

機；光學記錄媒體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112397

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/10

[730] 申請人 Requerente : 電腦廣場有限公司

   PC MERCADO LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門雅廉訪大馬路70A號幸運閣商場T舖地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦，電腦硬件，電腦軟件，微處理器，電腦記憶體，電腦顯示屏，電腦滑鼠，電腦用筆，電腦用

磁軌球，通訊的電腦化工作網絡及處理和儲存數據系統用的硬件和軟件，打印機，傳真器具，
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影像的硬件及軟件，攝錄機，掃瞄機，複印機，投影機，計算機，空白及磁性光學錄製媒體，集

成電路，半導體；為零售點使用於電子記錄盒及相關硬件的管理之電腦硬件及軟件，零售點用

的電子電腦終端機，現金收入記錄器，收據打印機，條碼掃瞄機，電腦鍵盤，信用咭閱讀器；

電腦顯示器：“極坐標顯示器”及“接觸式螢光屏”，便攜式多媒體播放器，用於錄製、組織、傳

送、操作及檢查文章，影像及聲像檔案庫的電子裝置；個人數碼助理；用於組織、傳送、操作及

檢查文章、影像及聲像檔案庫的電腦軟件；衛星的數碼接收器；地面數碼接收器；個人錄像閱

讀器及錄製器；電視及無線電接收器；光碟錄製器及閱讀器；影碟錄製器及閱讀器；視像光碟

錄製器及閱讀器；數碼聲像錄音的錄製器及閱讀器；電腦多媒體伺服器及用戶端；電腦硬件；

電腦軟件；多媒體鍵盤；遙空器；電視；平面式電視屏及等離子電視顯示屏；影碟投影器；數碼

攝錄機；電視調諧器；數碼影碟攝錄機；揚聲器；個人電腦用揚聲器；傳聲器；耳筒；影視擴音

器；影視調諧器；視聽斷路器盒；視聽嘈音安靜器；擴音器及解碼器；影視遊戲組件；自動點唱

機；光學記錄媒體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112398

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/10

[730] 申請人 Requerente : 電腦廣場有限公司

   PC MERCADO LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門雅廉訪大馬路70A號幸運閣商場T舖地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦，電腦硬件，電腦軟件，微處理器，電腦記憶體，電腦顯示屏，電腦滑鼠，電腦用筆，電腦用

磁軌球，通訊的電腦化工作網絡及處理和儲存數據系統用的硬件和軟件，打印機，傳真器具，

影像的硬件及軟件，攝錄機，掃瞄機，複印機，投影機，計算機，空白及磁性光學錄製媒體，集

成電路，半導體；為零售點使用於電子記錄盒及相關硬件的管理之電腦硬件及軟件，零售點用

的電子電腦終端機，現金收入記錄器，收據打印機，條碼掃瞄機，電腦鍵盤，信用咭閱讀器；

電腦顯示器：“極坐標顯示器”及“接觸式螢光屏”，便攜式多媒體播放器，用於錄製、組織、傳

送、操作及檢查文章，影像及聲像檔案庫的電子裝置；個人數碼助理；用於組織、傳送、操作及

檢查文章、影像及聲像檔案庫的電腦軟件；衛星的數碼接收器；地面數碼接收器；個人錄像閱

讀器及錄製器；電視及無線電接收器；光碟錄製器及閱讀器；影碟錄製器及閱讀器；視像光碟

錄製器及閱讀器；數碼聲像錄音的錄製器及閱讀器；電腦多媒體伺服器及用戶端；電腦硬件；

電腦軟件；多媒體鍵盤；遙空器；電視；平面式電視屏及等離子電視顯示屏；影碟投影器；數碼

攝錄機；電視調諧器；數碼影碟攝錄機；揚聲器；個人電腦用揚聲器；傳聲器；耳筒；影視擴音

器；影視調諧器；視聽斷路器盒；視聽嘈音安靜器；擴音器及解碼器；影視遊戲組件；自動點唱

機；光學記錄媒體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112399

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/10

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany
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 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/12/15 014907943 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/112400

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/10

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos, aparelhos de administração de medicamentos por ina-

lação e de atomização para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/12/15 014907943 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/112401

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/10

[730] 申請人 Requerente : Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc.

 地址 Endereço : Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para o cuidado pessoal e produtos de perfumaria, nomeadamente, perfume, eau 

de parfum, eau de toilette, pulverizadores para o corpo, desodorizante para o corpo, spray 

para o corpo, esfoliantes para o corpo, banho de espuma, gel de banho, produtos para a 

lavagem do corpo, sabonetes para o corpo, manteiga para o corpo, cremes para o corpo, 

loções para o corpo, pós para o corpo, loções para as mãos e cremes para as mãos; sombras 

para os olhos; delineador para os olhos, rímel, verniz para unhas, pós para o rosto, blush, 

base para maquilhagem e bases de maquilhagem para corrigir imperfeições; batons para 

os lábios; bálsamo para os lábios, produtos para engrossar os lábios (lip plumper), produtos 

para dar brilho aos lábios, brilho labial, batons para dar brilho aos lábios, primer para os 

lábios, delineadores para os lábios, cremes para os lábios, removedores de maquilhagem, 

cremes faciais, cremes de limpeza, géis de limpeza, tónicos faciais; conjuntos cosméticos 

de maquilhagem consistindo de sombras para os olhos, batons, brilhos para os lábios, 

bronzea dores, delineadores para os lábios, rímel, blushes, e verniz para as unhas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112402

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/10

[730] 申請人 Requerente : Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc.

 地址 Endereço : Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de mão, sacos para todos os fins, sacos de lona para compras, malas de viagem, sacos 

a tiracolo, porta-moedas, bolsas, sacos de mensageiro, malas de mão para a noite, sacos 

com braceletes, sacos de estopa, bolsas de lona para a ilharga, mochilas, sacos para atletis-

mo,  maletas para estadias curtas, sacos para roupas, sacos para roupas para viagem, sacos 

de praia, sacos de compras, bolsas, carteiras, estojos para chaves, estojos para cartões de 

crédito, sacos cosméticos e sacos vendidos vazios, chapéus de chuva, estojos para passapor-

te e carteiras para moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112403

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/10

[730] 申請人 Requerente : Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc.

 地址 Endereço : Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Roupa interior, nomeadamente, soutiens, bralettes, cuecas, camisolas e meias; lingerie; 

roupa de dormir, nomeadamente, camisas de dormir, pijamas, roupões de noite, e camisas 

de noite; vestuário activo, nomeadamente, soutiens desportivos, calças de treino, camisas 

de treino, calções de treino, camisas de treino com capuz, peúgas, e calças de ioga; fatos 

de banho; vestuário exterior, nomeadamente, casacos curtos, casacos, blazers, luvas e aba-

fos para as orelhas; vestuário, nomeadamente, lenços de cabeça, meias, t-shirts, camisolas 

curtas, camisas, blusas, camisolas de alças, calças de ganga, calções de ganga, camisas de 

malha, camisolas de malha, calças, calções, saias, sweaters, camisolas de malha, vestidos, 

cintos; roupa de lazer, calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112404

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/10

[730] 申請人 Requerente : Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc.
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 地址 Endereço : Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho, serviços de lojas de vendas a retalho online e serviços 

de encomendas pelo correio, todos relacionados com vestuário, vestuário íntimo, artigos de 

couro, sacos, acessórios de moda, artigos de joalharia, calçado, cosméticos, produtos para 

o cuidado pessoal e artigos de perfumaria, óculos, malas de viagem e produtos domésticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112416

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/13

[730] 申請人 Requerente : 藝龍國際生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路214號裕華大廈第10座地下C 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 健康食品（非醫用產品，包括植物萃取及提煉）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/112504

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/14

[730] 申請人 Requerente : 梁維記有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鵝眉街11號地下C 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 冰鮮或急凍肉類、魚類、海產及家畜之零售、批發和進出口服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，紅色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/112599

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : NCH Corporation

 地址 Endereço : 2727 Chemsearch Boulevard, Irving Texas 75062, 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 : 1

[511] 產品 Produtos : Fertilizantes, produtos para o condicionamento do solo, reguladores do crescimento das 

plantas, produtos retardadores do fogo, produtos químicos para o tratamento de águas resi-

duais, produtos químicos para o tratamento da água, produtos químicos para o tratamento 

de águas de refrigeração, produtos químicos para a análise de águas, produtos de descal-

cificação, produtos de galvanização, produtos químicos para soldar, adesivos para uso in-

dustrial, endurecedores e isolantes para betão e alvenaria, com excepção de tintas e óleos, 

compostos para derreter o gelo, produtos para a remoção de alcatrão e asfalto, produtos 

retardadores para os solos, produtos anticongelantes e de refrigeração; produtos químicos 

industriais e institucionais; sabões e detergentes para processos industriais; desengorduran-

tes para uso em processos de fabrico, solventes, agentes de libertação, agentes de desumi-

dificação para uso industrial, produtos para inibir a formação de espuma e produtos anti-

-espuma para uso industrial, surfactantes, agentes de floculação, produtos anti-estática e 

anti-embaciamento para uso industrial; líquidos de refrigeração para máquinas, produtos 

de condicionamento de metal para uso industrial, abrilhantadores e produtos para grava-

ção química para uso industrial; aditivos para combustível e aditivos químicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112600

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : NCH Corporation

 地址 Endereço : 2727 Chemsearch Boulevard, Irving Texas 75062, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Tintas, lacas, vernizes, esmaltes para pintura; esmaltes (vernizes), tintas, fixadores de tin-

tas, produtos para revestimento metálico, produtos contra a ferrugem, revestimentos para 

soalhos e produtos anticorrosivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112601

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : NCH Corporation

 地址 Endereço : 2727 Chemsearch Boulevard, Irving Texas 75062, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

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

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar; produtos abrasivos (não para uso medicinal); produtos para remover 

ferrugem, produtos para dar brilho, produtos desengordurantes sem ser para uso em pro-

cessos de fabrico, decapantes de tintas e soalhos; cera para soalhos; ceras para polir; pre-

parações para limpeza de alcatifas e produtos para remover nódoas; cremes para a pele e 

cremes de protecção para as mãos (cosméticos); aditivos para aparelhos de limpeza a vapor 

sem ser para uso em operações de fabrico e sem ser para uso medicinal; produtos para abrir 

e limpar canos de drenagem e de esgoto; produtos para desentupimento de canalizações e 

esgotos; fragrâncias para perfumar o ar; aromas (óleos essenciais); essências etéreas; óleos 

essenciais; extractos de flores (perfumaria); bases para perfumes de flores; óleos de limpe-

za; óleos para perfumes e aromas; pot-pourris (misturas aromáticas); decapantes; produtos 

para polir para soalhos, paredes, vidros e tampos de balcões; produtos antiderrapantes 

para soalhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112602

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : NCH Corporation

 地址 Endereço : 2727 Chemsearch Boulevard, Irving Texas 75062, 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 : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; composições aglomerantes e absorventes da 

poei ra; revestimentos para correias de accionamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112603

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : NCH Corporation

 地址 Endereço : 2727 Chemsearch Boulevard, Irving Texas 75062, 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 : Substâncias higiénicas, desinfectantes, desodorizantes, sem ser para humanos ou animais, 

germicidas, algicidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, preparações para a 

eliminação de ervas daninhas e animais nocivos, produtos para esterilização do solo, repe-

lentes de insectos, e preparações desodorizantes para o ambiente.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112604

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : NCH Corporation

 地址 Endereço : 2727 Chemsearch Boulevard, Irving Texas 75062, 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 : 7

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e dispositivos para pulverização (máquinas); pulverizadores para uso agrícola 

e hortícola (máquinas); aparelhos e instrumentos para a produção de nevoeiro insecticida 

(máquinas); vaporizadores de tinta de pintura (máquinas); pulverizadores accionados elec-

tricamente; pistolas para aplicação de gordura e óleo (máquinas); aparelhos de limpeza de 

alta pressão; aparelhos de limpeza a vapor; máquinas para a lavagem de componentes me-

cânicos ou eléctricos; aparelhos para a transferência de líquidos (máquinas); bombas para a 

transferência de líquidos (máquinas); peças e acessórios para os artigos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112605

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : NCH Corporation

 地址 Endereço : 2727 Chemsearch Boulevard, Irving Texas 75062, 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 : 8

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos de pulverização (accionados manualmente); pulverizadores ma-

nuais (accionados manualmente); aparelhos destinados à projecção de aerossóis (acciona-

dos manualmente); distribuidores de bomba (accionados manualmente); distribuidores de 

material de limpeza (accionados manualmente); pistolas para aplicação de gordura e óleo 

(accionados manualmente); peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/112606

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : NCH Corporation

 地址 Endereço : 2727 Chemsearch Boulevard, Irving Texas 75062, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos de pulverização, para uso doméstico; pulverizadores manuais, 

para uso doméstico; aparelhos destinados à projecção de aerossóis, não para uso medicinal; 

distribuidores de bomba, para uso doméstico; distribuidores de materiais de limpeza, para 

uso doméstico; aparelhos de uso doméstico para a transferência de líquidos; partes, compo-

nentes e acessórios para todos os produtos referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112607

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : NCH Corporation

 地址 Endereço : 2727 Chemsearch Boulevard, Irving Texas 75062, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Limpeza de instalações industriais; limpeza de fábricas industriais; limpeza industrial de 

edifícios; manutenção e reparação de oleodutos; manutenção e reparação de tubos utiliza-

dos em equipamento industrial; serviços para manutenção e reparação de fábricas e má-

quinas industriais; manutenção e reparação de instalações de equipamentos em edifícios; 

manutenção e reparação de aparelhos de purificação de água; serviços de assessoria, con-

sultadoria e informações relacionados com todos os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112608

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : NCH Corporation

 地址 Endereço : 2727 Chemsearch Boulevard, Irving Texas 75062, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de tratamento e purificação da água; tratamento de resíduos [transformação]; 

incineração, destruição e reciclagem de resíduos e lixos; informação sobre tratamento de 
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materiais; serviços de assessoria, consultadoria e informações relacionados com todos os 

serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112981

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : DELEK AG

 地址 Endereço : Fischergasse 1, CH-6362 Stansstad, 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 : Produtos farmacêuticos; aditivos alimentares para uso médicos, particularmente substân-

cias minerais, aminoácidos, vitaminas, produtos de oligoelementos enriquecidos com vita-

minas adicionadas, preparados multivitamínicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112982

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : DELEK AG

 地址 Endereço : Fischergasse 1, CH-6362 Stansstad, 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 : Produtos farmacêuticos; aditivos alimentares para uso médicos, particularmente substân-

cias minerais, aminoácidos, vitaminas, produtos de oligoelementos enriquecidas com vita-

minas adicionadas, preparados multivitamínicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113020

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/27

[730] 申請人 Requerente : Gavrieli Brands LLC

 地址 Endereço : 7461 Beverly Blvd., Suite A, Los Angeles, CA 90036, 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
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[511] 產品 Produtos : 衣服；靴鞋；帽子。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/12/28 86/859,601 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/113039

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Gavrieli Brands LLC

 地址 Endereço : 7461 Beverly Blvd., Suite A, Los Angeles, CA 90036, 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 : 衣服；靴鞋；帽子。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/12/29 86/861,190 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/113051

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : 巴鐵科技發展有限公司

   BATIE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺村南1號樓7層F705室

   Room F705, Building No. 1, Dongbeiwang Village South, Haidian District, Beijing, 

P. R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistema de posicionamento global; máquina de publicidade automática; simuladores para 

a direção e controle de veículos; dispositivos de memória de computador; distribuidores de 

bilhetes; sinais luminosos; cabos de fibra óptica; aparelhos de controlo remoto; instrumen-

tos automáticos de medição; telas de projeção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113052

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28
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[730] 申請人 Requerente : 巴鐵科技發展有限公司

   BATIE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺村南1號樓7層F705室

   Room F705, Building No. 1, Dongbeiwang Village South, Haidian District, Beijing, 

P. R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Material circulante para vias férreas; veículos de locomoção por terra, ar, água ou ferrovia; 

transportadores aéreos; eléctricos; tróleis; pneus para rodas de veículos; freios para veícu-

los; pára-brisas; vias férreas para funiculares; funiculares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113053

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : 巴鐵科技發展有限公司

   BATIE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺村南1號樓7層F705室

   Room F705, Building No. 1, Dongbeiwang Village South, Haidian District, Beijing, 

P. R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistema de posicionamento global; máquina de publicidade automática; simuladores para 

a direção e controle de veículos; dispositivos de memória de computador; distribuidores de 

bilhetes; sinais luminosos; cabos de fibra óptica; aparelhos de controlo remoto; instrumen-

tos automáticos de medição; telas de projeção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113054

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : 巴鐵科技發展有限公司

   BATIE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺村南1號樓7層F705室

   Room F705, Building No. 1, Dongbeiwang Village South, Haidian District, Beijing, 

P. R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12
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[511] 產品 Produtos : Material circulante para vias férreas; veículos de locomoção por terra, ar, água ou ferrovia; 

transportadores aéreos; eléctricos; tróleis; pneus para rodas de veículos; freios para veícu-

los; pára-brisas; vias férreas para funiculares; funiculares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113055

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : 巴鐵科技發展有限公司

   BATIE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺村南1號樓7層F705室

   Room F705, Building No. 1, Dongbeiwang Village South, Haidian District, Beijing, 

P. R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistema de posicionamento global; máquina de publicidade automática; simuladores para 

a direção e controle de veículos; dispositivos de memória de computador; distribuidores de 

bilhetes; sinais luminosos; cabos de fibra óptica; aparelhos de controlo remoto; instrumen-

tos automáticos de medição; telas de projeção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113056

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : 巴鐵科技發展有限公司

   BATIE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區東北旺村南1號樓7層F705室

   Room F705, Building No. 1, Dongbeiwang Village South, Haidian District, Beijing, 

P. R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Material circulante para vias férreas; veículos de locomoção por terra, ar, água ou ferrovia; 

transportadores aéreos; eléctricos; tróleis; pneus para rodas de veículos; freios para veícu-

los; pára-brisas; vias férreas para funiculares; funiculares.

[540] 商標 Marca : 



19794 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

[210] 編號 N.º : N/113114

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : TIGER CORPORATION

 地址 Endereço : 3-1, Hayami-cho, Kadoma City, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Panelas eléctricas para cozer arroz; panelas eléctricas para manter o arroz quente; jarras 

de água quente eléctricas; chaleiras eléctricas; grelhadores eléctricos; panelas eléctricas; 

placas de cozinha electromagnéticas; placas de cozinha eléctricas; placas aquecedoras; má-

quinas eléctricas de fazer bolo de arroz; máquinas de café eléctricas; torradeiras eléctricas; 

torradeiras; máquinas eléctricas de fazer waffles; máquinas para fazer sanduíches eléctri-

cas; assadores de peixes eléctricos; assadores; fornos para cozinhar eléctricos; panelas eléc-

tricas para cozinhar; grelhas eléctricas; grelhadores (aparelhos para cozinhar); fritadeiras 

eléctricas; panelas fundas eléctricas; fogões de cozinha a gás portáteis; secadores de louças 

eléctricos; iogurteiras eléctricas; panelas eléctricas para cozer arroz para uso industrial; 

panelas de cozer arroz industrial; panelas electrónicas para manter a comida quente para 

fins industriais; panelas electrónicas para manter a sopa quente para fins industrial; panelas 

controladas por microcomputador para manter a sopa quente para fins industriais; panelas 

de pressão eléctricas; chaleiras eléctricas de aquecimento por indução; máquinas de fer-

mentação eléctrica; máquinas eléctricas para fazer bolas de arroz grelhados; panelas eléc-

tricas fazer canja; fogões de indução electromagnética; fornos microondas (aparelhos para 

cozinhar); purificadores de ar eléctricas; humidificadores de ar eléctricas; desumidificado-

res de ar eléctricas; aparelhos de desodorização eléctricas; purificadores de água eléctricas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113115

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : TIGER CORPORATION

 地址 Endereço : 3-1, Hayami-cho, Kadoma City, Osaka, 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 : Garrafas térmicas em aço inoxidável; garrafas térmicas; chaleiras térmicas; chaleiras; re-

cipientes para alimentos em aço inoxidável; recipientes para manter a comida quente; re-

cipientes de cozinha para o arroz; lancheiras de aquecimento; lancheiras; panelas em aço 

inoxidável para manter a comida quente; fogões térmicos (não eléctricos); canecas isola-

mento térmico de aço inoxidável; frascos para bebidas para viajantes; jarros de isolamento 

térmico; recipientes portáteis para refrescar bebidas não eléctricas; recipientes com isola-

mento térmico para alimentos ou bebidas; panelas com isolamento térmico em tipo êmbo-

lo; baldes para gelo; máquinas de café não eléctricas; panelas e frigideiras não eléctricas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113116

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : Brioni S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza Di San Bernardo101, 00187 Roma, ITALIA

 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 : Joalharia; instrumentos horológicos; metais preciosos e suas ligas; joalharia de metais pre-

ciosos e não preciosos; pulseiras; colares; cordões (joalharia); anéis (joalharia); broches 

(joalharia); brincos; pingentes (joalharia); alfinetes de gravata; botões de punho; pedras 

preciosas; estojos de joalharia; relógios de parede; relógios; relógios de pulso; relógios de 

mergulho; relógios de bolso; pulseiras e braceletes de relógio; correntes de relógio; caixas 

de relógio; cronógrafos para utilização como instrumentos horológicos e como relógios; 

cronómetros; porta-chaves de fantasia; porta-chaves de metais preciosos; alfinetes de ade-

reço; adereços (bijutaria); ornamentos para chapéus de metais preciosos; ornamentos para 

sapatos de metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113117

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : Brioni S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza Di San Bernardo101, 00187 Roma, ITALIA

 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 : Couro e imitações de couro; malas, sacos, porta-moedas e outros acessórios de bagagem; 

chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; sacos a tiracolo; bolsas; malas de mão; po-

chetes; sacos com tira para transportar bebés; sacos de compras; sacolas; sacolas a tiracolo; 

bolsas de mão; carteiras; estojos e suportes de cartões de crédito em couro; estojos de car-

tões-de-visita; suportes de cartões em couro; estojos de viagem em couro; sacos para sapa-

tos para viagem; pastas; pastas executivas; bolsas em couro; estojos de transporte em couro; 

sacolas e mochilas escolares; malas de viagem; baús de viagem; maletas de viagem; sacos 

de desporto; sacos e bolsas de viagem para vestuário desportivo; sacos de viagem para ves-

tuário; porta-chaves em couro; mochilas; mochilas desportivas; bagagem de mão; estojos de 

maquilhagem vendidos vazios; estojos de barbear vendidos vazios; sacos de praia.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113118

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : Brioni S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza Di San Bernardo101, 00187 Roma, ITALIA

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos; produtos têxteis e substitutos de produtos têxteis; toalhas de banho; toalhas de 

praia; roupa de banho; coberturas de mesa de tecido; roupa de mesa de tecido; toalhas de 

mesa de tecido; guardanapos de mesa de tecido; cortinas; cortinados; capas de tecido para 

cabeceiras de cama; capas de tecido para sofás e poltronas; coberturas de tecido para ca-

mas; lençóis; fronhas; cobertores; colchas; capas para colchão; mantas; edredons; saias para 

camas; roupa de cama; toalhas de mão; lenços de tecido.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113119

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : Brioni S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza Di San Bernardo101, 00187 Roma, ITALIA

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Acessórios para vestuário, artigos de costura e artigos decorativos têxteis; atacadores; 

fechos para vestidos; armarinho; fechos para suspensórios; fivelas de cintos; fivelas para 

vestuário; botões; bordados; fitas; monogramas para marcar roupa; rendas; ganchos para 

vestuário; laços; laços para vestuário; ilhoses para vestuário; remendos para vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113120

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : Brioni S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza Di San Bernardo101, 00187 Roma, ITALIA

 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 a retalho e serviços a retalho online em relação a perfumes, cosméticos, óleos 

essenciais, óculos de sol, óculos, joalharia, instrumentos horológicos, metais preciosos e 

suas ligas, alfinetes de gravata, botões de punho, porta-chaves, pedras preciosas, couro e 

imitações de couro, malas, sacos, pequenos artigos em couro, carteiras, chapéus-de-chuva 

e chapéus-de-sol, pastas, estojos de transporte em couro, mobília, tecidos, artigos têxteis, 

substitutos de artigos têxteis, toalhas, têxteis para mesa e cama, vestuário pronto-a-vestir e 

por medida, calçado e chapelaria, acessórios pessoais, acessórios para vestuário, artigos de 
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costura e artigos decorativos têxteis; organização de espectáculos de moda para fins pro-

mocionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113121

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : Brioni S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza Di San Bernardo101, 00187 Roma, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais; serviços de alfaiataria; alfaiataria por medida; confecção de rou-

pa; corte de tecidos; alteração de roupa; confecção de calçado; pintura para calçado; dispo-

nibilização de informações relativas a alfaiataria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113122

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : Brioni S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza Di San Bernardo101, 00187 Roma, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; pulôveres; casacos com botões; suéteres; jérseis; camisolas; 

jaquetas; roupa de banho; páreos; blusas; calças elásticas; sweat shirts; camisas; camisolas 

pólo; calças; calças de ganga; coletes; saias; calções; t-shirts; vestidos de noite; vestidos 

de noiva; vestidos; vestidos de senhora; fatos de homem; fatos feitos por medida; fatos de 

senhora; parcas; casacos; casacos curtos; gabardinas; anoraques; casacos impermeáveis; 

sobretudos; casacos de pele e jaquetas de pele; fatos de treino; macacões; roupa interior; 

roupões de banho; camisolas interiores; camisas de noite; penhoar; pijamas; meias e meias-

-calças; collants; meias elásticas; peúgas; caneleiras; echarpes; capas; ponchos; xailes; 

lenços de pescoço; gravatas; luvas para vestuário; cintos para vestuário; suspensórios para 

vestuário; chapéus e bonés; sapatos; botas e sapatos para a chuva; sapatos de ginástica; sa-

patos de desporto; botinas; botas; sandálias; chinelos; sandálias de dedo; socas; sapatos de 

caminhada; sapatos ténis; palmilhas para calçado.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113123

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : Brioni S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza Di San Bernardo101, 00187 Roma, Italia

 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 a retalho e serviços a retalho online em relação a perfumes, cosméticos, óleos 

essenciais, óculos de sol, óculos, joalharia, instrumentos horológicos, metais preciosos e 

suas ligas, alfinetes de gravata, botões de punho, porta-chaves, pedras preciosas, couro e 

imitações de couro, malas, sacos, pequenos artigos em couro, carteiras, chapéus-de-chuva 

e chapéus-de-sol, pastas, estojos de transporte em couro, mobília, tecidos, artigos têxteis, 

substitutos de artigos têxteis, toalhas, têxteis para mesa e cama, vestuário pronto-a-vestir e 

por medida, calçado e chapelaria, acessórios pessoais, acessórios para vestuário, artigos de 

costura e artigos decorativos têxteis; organização de espectáculos de moda para fins pro-

mocionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113124

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : Brioni S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza Di San Bernardo101, 00187 Roma, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes; água de colónia, água de perfume; cosméticos; cremes, loções, bálsamos, óleos e 

géis para as mãos, corpo, rosto e pele; produtos para o cuidado das unhas, esmalte para as 

unhas; máscaras de beleza; produtos de maquilhagem, cremes e loções para antes e após o 

barbear; produtos para o cuidado dos cabelos, champô para o cabelo, loções para o cabelo, 

amaciadores para o cabelo; loções para o corpo; desodorizantes para uso pessoal; antitrans-

pirantes para uso pessoal; produtos para a limpeza da pele; óleos essenciais; sabonetes; sa-

bonetes para o banho; óleos, géis, cremes e espumas para banho e chuveiro; sais de banho; 

dentífricos; maquilhagem para os olhos; sombra para os olhos; batom de brilho; batons; pós 

para o rosto; lápis para os olhos; ruge; cosméticos para os cílios; base para maquilhagem; 

lápis para os lábios; delineador para os olhos; produto para remover esmalte para as unhas; 

produto para remover maquilhagem; pó de talco; aromatizadores perfumados; mistura de 

fragrâncias aromáticas; produtos para aromatizar o ambiente; produtos para aromatizar o 

ar, saches para perfumar roupa.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113125

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : Brioni S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza Di San Bernardo101, 00187 Roma, Italia

 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 natação, óculos de sol, óculos de protecção, óculos de desporto, lentes 

para óculos, lentes (ópticas), instrumentos ópticos, suportes para óculos, estojos para ócu-

los, correntes para óculos, cordões para óculos, armações para óculos, óculos 3d; telefones 

e telefones móveis; equipamento telefónico; computadores; computadores portáteis; leitores 

mp3; computadores do tipo tablet; leitores de livros electrónicos; dispositivos usb; ausculta-

dores; auriculares; sistemas de som de alta-fidelidade; assistentes digitais pessoais; equipa-

mentos e aparelhos fotográficos; câmaras e câmaras digitais; câmaras de vídeo; publicações 

electrónicas, transferíveis; áudio, vídeo, transmissões internet, comunicações e apresenta-

ções transferíveis; equipamento de saída de computador, nomeadamente terminais, ecrãs e 

outras unidades de visualização; ecrãs de controlo e visualização sensível ao toque; apare-

lhos para reprodução de sons e imagens; aparelhos de transmissão de imagens; monitores; 

acessórios e componentes de todos os artigos acima mencionados incluídos nesta classe; 

sacos, estojos e capas especialmente adaptados para o suporte ou transporte de telefones e 

telefones móveis, equipamento telefónico, computadores, computadores portáteis, leitores 

mp3; computadores do tipo tablet; leitores de livros electrónicos; dispositivos usb; ausculta-

dores; auriculares; sistemas de som de alta-fidelidade; assistentes digitais pessoais; equipa-

mentos e aparelhos fotográficos; câmaras e câmaras digitais; câmaras de vídeo, terminais 

de visualização de informações, terminais interactivos, aparelhos para reprodução de sons 

e imagens; aparelhos de transmissão de imagens; monitores; acessórios e componentes dos 

artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113126

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : Brioni S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza Di San Bernardo101, 00187 Roma, Italia

 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 : Joalharia; instrumentos horológicos; metais preciosos e suas ligas; joalharia de metais pre-

ciosos e não preciosos; pulseiras; colares; cordões (joalharia); anéis (joalharia); broches 

(joalharia); brincos; pingentes (joalharia); alfinetes de gravata; botões de punho; pedras 

preciosas; estojos de joalharia; relógios de parede; relógios; relógios de pulso; relógios de 

mergulho; relógios de bolso; pulseiras e braceletes de relógio; correntes de relógio; caixas 
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de relógio; cronógrafos para utilização como instrumentos horológicos e como relógios; 

cronómetros; porta-chaves de fantasia; porta-chaves de metais preciosos; alfinetes de ade-

reço; adereços (bijutaria); ornamentos para chapéus de metais preciosos; ornamentos para 

sapatos de metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113127

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : Brioni S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza Di San Bernardo101, 00187 Roma, Italia

 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 : Couro e imitações de couro; malas, sacos, porta-moedas e outros acessórios de bagagem; 

chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; sacos a tiracolo; bolsas; malas de mão; po-

chetes; sacos com tira para transportar bebés; sacos de compras; sacolas; sacolas a tiracolo; 

bolsas de mão; carteiras; estojos e suportes de cartões de crédito em couro; estojos de car-

tões-de-visita; suportes de cartões em couro; estojos de viagem em couro; sacos para sapa-

tos para viagem; pastas; pastas executivas; bolsas em couro; estojos de transporte em couro; 

sacolas e mochilas escolares; malas de viagem; baús de viagem; maletas de viagem; sacos 

de desporto; sacos e bolsas de viagem para vestuário desportivo; sacos de viagem para ves-

tuário; porta-chaves em couro; mochilas; mochilas desportivas; bagagem de mão; estojos de 

maquilhagem vendidos vazios; estojos de barbear vendidos vazios; sacos de praia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113128

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/29

[730] 申請人 Requerente : Brioni S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza Di San Bernardo101, 00187 Roma, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; pulôveres; casacos com botões; suéteres; jérseis; camisolas; 

jaquetas; roupa de banho; páreos; blusas; calças elásticas; sweat shirts; camisas; camisolas 



N.º 38 — 21-9-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19801

pólo; calças; calças de ganga; coletes; saias; calções; t-shirts; vestidos de noite; vestidos 

de noiva; vestidos; vestidos de senhora; fatos de homem; fatos feitos por medida; fatos de 

senhora; parcas; casacos; casacos curtos; gabardinas; anoraques; casacos impermeáveis; 

sobretudos; casacos de pele e jaquetas de pele; fatos de treino; macacões; roupa interior; 

roupões de banho; camisolas interiores; camisas de noite; penhoar; pijamas; meias e meias-

-calças; collants; meias elásticas; peúgas; caneleiras; echarpes; capas; ponchos; xailes; 

lenços de pescoço; gravatas; luvas para vestuário; cintos para vestuário; suspensórios para 

vestuário; chapéus e bonés; sapatos; botas e sapatos para a chuva; sapatos de ginástica; sa-

patos de desporto; botinas; botas; sandálias; chinelos; sandálias de dedo; socas; sapatos de 

caminhada; sapatos ténis; palmilhas para calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113180

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/30

[730] 申請人 Requerente : GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE

 地址 Endereço : Via Monte Napoleone, N.29, 20121 MILANO ITALIA

 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 : Baús (bagagem); estojos de toilette, vazios; malas de viagem; sacos de transporte; conjuntos 

de viagem (marroquinaria); sacos de sapatos; mochilas escolares; porta-chaves; chapéus-

-de-chuva; carteiras; bolsas para transportar bebés; bolsas; pastas de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113181

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/30

[730] 申請人 Requerente : GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE

 地址 Endereço : Via Monte Napoleone, N.29, 20121 MILANO ITALIA

 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 : Calçado; luvas de vestuário; cintos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113182

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/30
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[730] 申請人 Requerente : GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE

 地址 Endereço : Via Monte Napoleone, N.29, 20121 Milano Italia

 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 : Baús (bagagem); estojos de toilette, vazios; malas de viagem; sacos de transporte; conjuntos 

de viagem (marroquinaria); sacos de sapatos; mochilas escolares; porta-chaves; chapéus-

-de-chuva; carteiras; bolsas para transportar bebés; bolsas; pastas de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113183

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/30

[730] 申請人 Requerente : GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE

 地址 Endereço : Via Monte Napoleone, N.29, 20121 MILANO ITALIA

 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 : Calçado; luvas de vestuário; cintos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113184

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/30

[730] 申請人 Requerente : GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE

 地址 Endereço : Via Monte Napoleone, N.29, 20121 MILANO ITALIA

 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 : Baús (bagagem); estojos de toilette, vazios; malas de viagem; sacos de transporte; conjuntos 

de viagem (marroquinaria); sacos de sapatos; mochilas escolares; porta-chaves; chapéus-

-de-chuva; carteiras; bolsas para transportar bebés; bolsas; pastas de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113185

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/30

[730] 申請人 Requerente : GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE

 地址 Endereço : Via Monte Napoleone, N.29, 20121 MILANO ITALIA

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Calçado; luvas de vestuário; cintos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113199

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/01

[730] 申請人 Requerente : 北京騎天大聖體育科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區信息路甲28號C座（二層）02B室-131 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 培訓；組織教育或娛樂競賽；教育；提供在線電子出版物（非下載）；廣播和電視節目製作；

娛樂；在計算機網絡上提供在線遊戲；除廣告片外的影片製作；組織體育比賽；組織表演（演

出）；攝影；俱樂部服務（娛樂或教育）；籌劃聚會（娛樂）；體育野營服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、膚色、黑色、灰色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113209

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/01

[730] 申請人 Requerente : LIXIL Group Corporation

 地址 Endereço : 2-1-1, Ojima, Koto-ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Caixilhos metálicos; portas de metal; divisórias de metal; estores de metal; materiais de 

resguardo em metal; materiais de metal para a construção civil ou para construções; kits 

em metal para a montagem de pré-fabricados; quinquilharia metálica para torneiras; outra 

quinquilharia metálica; telas metálicas; placas identificadoras e placas identificadoras para 

portas em metal: escadotes e escadas em metal; caixas de correio em metal; cabides metáli-

cos para pendurar chapéus; depósitos de água em metal para uso doméstico; toalheiros me-

tálicos; peças de caixilharia metálicas; cofres; persianas exteriores metálicas; tapetes para a 

porta em metal; estufas transportáveis em metal para uso doméstico; esculturas em metal; 

estruturas metálicas para estacionar as bicicletas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113210

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/01

[730] 申請人 Requerente : LIXIL Group Corporation

 地址 Endereço : 2-1-1, Ojima, Koto-ku, Tóquio, Japão

 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 : Vidro processado (sem ser para a construção); extintores de incêndio; hidrantes; bocas 

flexíveis de incêndio; sistemas de aspersores para protecção contra incêndio; alarmes con-

tra incêndio; aparelhos de alarme para a prevenção do crime e dispositivos para uso nas 

casas de habitação; alarmes de gás; dispositivos de alarme anti-roubo; alarmes; fechaduras 

eléctricas; fechaduras electrónicas; dispositivos eléctricos para abrir portas; máquinas e 

instrumentos de medição ou de teste; máquinas e aparelhos de distribuição ou de controlo 

de energia; conversores rotativos; modificadores de fases; ferros de passar eléctricos; frisa-

dores eléctricos para o cabelo; campainhas eléctricas; aparelhos e dispositivos de telecomu-

nicação; máquinas e aparelhos electrónicos e peças respectivas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113211

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/01

[730] 申請人 Requerente : LIXIL Group Corporation

 地址 Endereço : 2-1-1, Ojima, Koto-ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Conjuntos de unidades de sanita e tampas de sanita; conjuntos de unidades para a casa de 

banho; conjuntos de unidades para lavatórios (unidades de toilette); equipamento de cozi-

nha para fins industriais; aparelhos e instalações industriais para a secagem da louça; apa-

relhos para desinfectar a louça para fins industriais; torneiras; válvulas de controlo do nível 

da água para depósitos; válvulas para condutas; incineradores para o lixo; esquentadores 

a energia solar; lâmpadas eléctricas e outros aparelhos de iluminação; secadores de mão 

para a casa de banho; aparelhos electrotérmicos de uso doméstico; anilhas para torneiras; 

esquentadores a gás (para uso doméstico); fogões de cozinha não eléctricos (para uso do-

méstico); bancadas de cozinha; lava-louças para a cozinha; cozinhas encastradas (unidades 

de cozinha); filtros de uso doméstico para a água da torneira; cabeças de chuveiro; quin-

quilharia metálicas para torneiras para a casa de banho; banheiras e similares; válvulas de 

descarga; sanitas com jacto de água para lavagem (do tipo automático); outro tipo de sani-

tas com jacto de água para lavagem; distribuidores de desinfectante para casas de banho; 

sanitas com jacto automático de água (do tipo integrado); porcelana para sanitários (sanitas); 

outros sem ser sanitas; tampas para uso com sanitas do tipo japonesas; aparelhos de aque-

cimento não eléctricos para fins domésticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113212

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/01

[730] 申請人 Requerente : LIXIL Group Corporation

 地址 Endereço : 2-1-1, Ojima, Koto-ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Azulejos; outros materiais em cerâmica para a construção; tijolos e produtos refractários; 

venezianas (estores) de tecidos incombustíveis; outros materiais de construção feitos de te-

cidos incombustíveis; materiais de construção feitos de linóleo; materiais de construção em 

plástico; materiais de construção sintéticos; asfalto (betume) e betume de construção ou 

materiais de construção; borracha de construção ou materiais de construção; estuque (para 

uso na construção); cal de construção ou materiais de construção; construção ou materiais 

de construção para betume; redes em tecido para a prevenção contra a queda de pedras ou 

pedregulhos; conjuntos (kits) de construção de préfabricados (sem ser em metal); materiais 

de resguardo de cerâmica feita à base de cimento; cimentos e seus derivados; madeira de 

construção; pedra de construção; vidro de construção; caixas de correio de alvenaria; peças 

de caixilharia (sem ser de metal) para uso doméstico; esculturas de pedra; esculturas de 

cimento; esculturas de mármore; materiais de minerais não metálicos (em bruto ou semi-

-trabalhados); estruturas para estacionar as bicicletas, sem ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113213

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/01

[730] 申請人 Requerente : LIXIL Group Corporation

 地址 Endereço : 2-1-1, Ojima, Koto-ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Peças (acessórios) para cortinados; quinquilharia metálica para torneiras em plástico; 

ganchos (fechos) em plástico a imitar o metal; pregos, cunhas, porcas, parafusos, tachas, 

cavilhas, rebites e rodinhas (sem ser de metal); arruelas (sem ser de metal, nem de borra-

cha nem de fibra vulcanizada); fechaduras (não eléctricas, nem em metal); placas identifica-

doras e placas identificadoras para portas (sem ser de metal); escadotes e escadas (sem ser 

de metal); caixas de correio (sem ser de metal ou de alvenaria); cabides para chapéus (sem 

ser de metal); depósitos de água para fins domésticos (sem ser de metal ou de alvenaria); 

toalheiros (sem ser de metal); mobiliário; lavatórios; estores interiores (quebra-luz) (mobili-

ário); estores de junco, rotim ou bambu (telas); cortinas de decoração para a cama; bancos; 

esculturas em gesso; esculturas em plástico; esculturas em madeira.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113214

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/01

[730] 申請人 Requerente : LIXIL Group Corporation

 地址 Endereço : 2-1-1, Ojima, Koto-ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Chumaços de algodão para vestuário; camas de rede; sacos «futon»; mantas de algodão 

para «futons»; cordão tricotado e entraçados; fita de algodão ou de seda entraçada do estilo 

japonês (alamares); entraçado (alamar) engomado; entrançados torçidos; cordames; redes 

(sem ser em metal ou amianto); contentores de embalagem industrial sem ser em tecido; 

fitas elásticas para encadernação; toldos para janelas; toldos; lonas (sem ser para barcos); 

tendas (sem ser para acampar); protecções contra o sol ou contra a luz: estores japoneses.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113300

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/06

[730] 申請人 Requerente : DreamWorks Animation L.L.C.

 地址 Endereço : 1000 Flower Street, Glendale, California 91201, 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 : Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumula-

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

reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, 

DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software de computador; extintores; discos de vídeo e DVD pré-gravados 

com filmes cinematográficos, séries de televisão ou outros programas de entretenimento de 

curta duração sob a forma de conteúdos cómicos, dramáticos, noticiosos, baseados na vida 

real e de variedades; discos ópticos e magneto-ópticos pré-gravados com música, filmes 

cinematográficos, programas de televisão ou outros programas de entretenimento de curta 

duração sob a forma de conteúdos cómicos, dramáticos, noticiosos, baseados na vida real e 

de variedades; CD pré-gravados, contendo música e bandas sonoras de filmes cinematográ-

ficos; programas descarregáveis que incluem programas de televisão e filmes cinematográ-

ficos de curta duração sob a forma de conteúdos cómicos, dramáticos, noticiosos, baseados 

na vida real e de variedades; software interactivo multimédia destinado à prática de jogos; 

software descarregável sob a forma de uma aplicação móvel para jogar jogos e aceder a 

conteúdos de entretenimento para uso com computadores, dispositivos de comunicação 

electrónicos digitais portáteis e de mão, dispositivos móveis e dispositivos de comunicação 

com e sem fios; software de jogos de computador para dispositivos móveis electrónicos e 

sem fios, telemóveis e dispositivos electrónicos portáteis; discos de jogos de computador; 

discos de videojogos; artigos ópticos, óculos [óptica], óculos de sol e respectivos estojos; 
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ímanes decorativos; máquinas e aparelhos cinematográficos; aparelhos e sistemas de co-

municações sem fios para software informático para a transmissão de áudio, voz e imagens; 

desenhos animados descarregáveis; publicações electrónicas, descarregáveis, nomeadamen-

te, revistas e livros na área do entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113301

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/06

[730] 申請人 Requerente : DreamWorks Animation L.L.C.

 地址 Endereço : 1000 Flower Street, Glendale, California 91201, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; produtos de im-

pressão; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias 

colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas 

de escrever e artigos de escritório (com excepção de móveis); material de instrução ou de 

ensino (com excepção de aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não incluídos 

noutras classes); caracteres de impressão; clichés; livros e revistas no domínio do entrete-

nimento; decorações em papel para festas; artigos em papel para festas, nomeadamente, 

guardanapos de mesa em papel, individuais de mesa [toalhas] em papel, papel de embrulho 

para ofertas e fitas de papel para embrulhos de presentes, laços de papel para embrulhar 

presentes, toalhas de mesa em papel e sacos de papel para festas; livros de actividades para 

crianças; livros de histórias para crianças; livros de banda desenhada; novelas gráficas; li-

vros para colorir; marcadores de páginas; biblioraptos [pastas para papéis]; portefólios para 

documentos (artigos de papelaria); blocos de notas de argolas; blocos de anotações; blocos 

de papel para escrever; agendas e diários; planificadores diários; calendários; álbuns de re-

cortes; cadernos para desenho; álbuns de fotografias; álbuns de autocolantes; autocolantes, 

decalcomanias; almofadas de carimbos; almofadas para carimbos; carimbos de borracha; 

aplicações em papel sob a forma de decalcomanias aplicáveis a quente; decalcomanias para 

tatuagens temporárias (semelhantes a decalcomanias); ardósias para escrever; lápis; cane-

tas; borrachas para apagar; adornos para as pontas dos lápis; estojos para canetas e estojos 

para lápis; caixas para canetas e caixas para lápis; apara-lápis; giz; marcadores; cartazes; 

cartões postais; cartões coleccionáveis; cartões de felicitações; galhardetes em papel; con-

juntos de pintura para crianças; conjuntos de pintura para artes e ofícios; kits de estudo 

constituídos por borrachas, réguas de desenho, apara-lápis e estojo para lápis; conjuntos de 

papelaria constituídos por papel de carta, sobrescritos, marcadores e stencils; e kits de acti-

vidades constituídos por autocolantes e carimbos de borracha.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113302

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/06

[730] 申請人 Requerente : DreamWorks Animation L.L.C.

 地址 Endereço : 1000 Flower Street, Glendale, California 91201, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário, nomeadamente camisas e tops, vestidos, saias, 

ceroulas, calças, calças de ganga, calções, macacões para criança, fatos-macaco, sweatshirts 

e calças de treino, fatos de treino, luvas, suspensórios, gravatas, casacos e jaquetas, «ho-

siery», pijamas, roupões, camisas de dormir, roupa de dormir, roupa interior, fatos de fan-

tasia para o dia das bruxas (Halloween), vestuário para bebés e babetes de pano; chapéus; 

bonés; sapatos, botas, chinelas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113303

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/06

[730] 申請人 Requerente : DreamWorks Animation L.L.C.

 地址 Endereço : 1000 Flower Street, Glendale, California 91201, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de natal; brinquedos, jogos e artigos de brincar, nomeadamente, bonecos 

articulados e acessórios para os mesmos, brinquedos para banheira, papagaios de papel, 

blocos de construção [brinquedos], jogos de tabuleiro, jogos de acção e perícia, jogos de 

manipulação, jogos com alvos, conjuntos de varinhas e soluções para fazer bolas de sabão, 

brinquedos de actividades múltiplas para crianças, máscaras de disfarce, brinquedos me-

cânicos, veículos de brinquedo, acessórios para veículos de brinquedo, bonecas, acessórios 

para bonecas, vestuário para bonecas, bonecas com enchimento de sacos de feijão, figu-

ras de acção de brincar, acessórios para figuras de acção de brincar, bonecos de brincar, 

brinquedos insufláveis, discos voadores, quebra-cabeças (puzzles), berlindes, peluches 

[brinquedos], marionetas, brinquedos para se montar em cima, pranchas de skate, balões 

de brinquedo, patins de rodas, brinquedos com mealheiros incorporados, brinquedos que 

lançam jactos de água, brinquedos empalhados, veículos de brincar; decorações para árvo-

res de natal; globos de água; máquinas de flíperes; cartas de jogar; unidades portáteis para 

jogar jogos electrónicos concebidas para uso com ecrãs ou monitores externos; unidades 

portáteis para jogar jogos electrónicos, sem serem as concebidas para uso com ecrãs ou mo-

nitores externos; e bolas de golfe e de desporto, bolas de exercício para alívio do stress.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113304

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/06

[730] 申請人 Requerente : DreamWorks Animation L.L.C.

 地址 Endereço : 1000 Flower Street, Glendale, California 91201, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produção e distribuição de filmes, programas de televisão e conte-

údos de entretenimento de curta duração baseados na vida real, cómicos, dramáticos, noti-

ciosos, e de variedades; entretenimento sob a forma de programas de televisão e conteúdos 

de entretenimento de curta duração baseados na vida real, cómicos, dramáticos, noticiosos, 

e de variedades; serviços de entretenimento, especificamente programas baseados na vida 

real, cómicos, dramáticos, noticiosos e de variedades, de transmissão contínua, distribuídos 

através da internet e de redes sem fios e móveis; fornecimento de notícias e informações 

nos domínios do entretenimento, televisão e cinema através da internet e de redes móveis e 

sem fios; serviços de parque de diversões e de parques temáticos; espectáculos ao vivo, par-

ques aquáticos; fornecimento de áreas de lazer interactivas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113368

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/08

[730] 申請人 Requerente : BLOOM CLASSIC Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4-3-28, Akasaka, 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 : Cosméticos; sabonetes para uso pessoal, sabonetes para não uso pessoal; embalagens de 

máscaras para fins cosméticos; géis de massagem não sendo para fins médicos; loções para 

fins cosméticos; loções leitosas para a pele (cosméticos); cremes de limpeza cosmética; ba-

ses em creme cosméticos; pó de arroz (cosméticos); máscaras de beleza.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113369

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/08

[730] 申請人 Requerente : BLOOM CLASSIC Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4-3-28, Akasaka, 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 : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para terapia de acupressão; aparelhos de massagem para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113370

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/08

[730] 申請人 Requerente : BLOOM CLASSIC Co., Ltd.

 地址 Endereço : 4-3-28, Akasaka, 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 : 44

[511] 服務 Serviços : Salões de beleza; fornecimento de informações de beleza; consultoria de beleza; serviços 

de maquilhagem; serviços de massagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113371

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/08

[730] 申請人 Requerente : Pasticceria Confetteria Cova S.r.l.

 地址 Endereço : Via Pietro Cossa 2, Milano, ITALIA

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; sucedâneos do café; bebidas à base de café; bebidas de café com leite; aromas de café; 

café verde; chá; chá gelado; bebidas à base de chá; chocolate; pralinés; bebidas à base de 

chocolate; bebidas de chocolate com leite; cacau; bebidas à base de cacau; bebidas de cacau 

com leite; produtos de cacau; preparações vegetais para uso como substitutos do café; ce-

vada moída; extracto de malte para a alimentação; pão; pãezinhos; sanduíches; pãezinhos 

redondos; tartes; bolachas; bolachas de malte; bolachas «petit-beurre»; macarons (bolinhos 

de massapão); massa para bolos; pó para bolos (pastelaria); produtos de pastelaria; bolos; 

«panettone» (bolo típico italiano com fermentação completamente natural e forma e con-

sistência características, contendo frutas cristalizadas e passas); «pandoro» (bolo típico ita-

liano); bolos de arroz; decorações comestíveis para bolos; panquecas; «petits fours» (bolos); 

pudins; waffles (gaufres); tartes (empadas); muesli; aromas para bolos, não sendo óleos es-

senciais; baunilha (aroma); massapão; biscoitos (bolinhos); bombons (doçaria); rebuçados 

de menta; pasta de amêndoa; fermentos para pastas; confeitaria à base de amêndoa; con-

feitaria à base de amendoim; quiches; tortas tipo primavera; doces (confeitaria) para deco-

ração de árvores de natal; doces para a alimentação; caramelos (doçaria); geleias de frutos 
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(confeitaria); fundentes (confeitaria); alcaçuz (confeitaria); paus de alcaçuz (confeitaria); 

pastilhas (confeitaria); menta para confeitaria; gelados comestíveis; matérias ligantes para 

gelados; pós para gelados; sorvetes (gelados comestíveis); iogurte gelado (gelados alimenta-

res); mel; melaço para a alimentação; vinagre; vinagre balsâmico; especiarias; preparações 

para endurecer nata batida; pastelaria e confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113372

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/08

[730] 申請人 Requerente : Pasticceria Confetteria Cova S.r.l.

 地址 Endereço : Via Pietro Cossa 2, Milano, ITALIA

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; sucedâneos do café; bebidas à base de café; bebidas de café com leite; aromas de café; 

café verde; chá; chá gelado; bebidas à base de chá; chocolate; pralinés; bebidas à base de 

chocolate; bebidas de chocolate com leite; cacau; bebidas à base de cacau; bebidas de cacau 

com leite; produtos de cacau; preparações vegetais para uso como substitutos do café; ce-

vada moída; extracto de malte para a alimentação; pão; pãezinhos; sanduíches; pãezinhos 

redondos; tartes; bolachas; bolachas de malte; bolachas «petit-beurre»; macarons (bolinhos 

de massapão); massa para bolos; pó para bolos (pastelaria); produtos de pastelaria; bolos; 

«panettone» (bolo típico italiano com fermentação completamente natural e forma e con-

sistência características, contendo frutas cristalizadas e passas); «pandoro» (bolo típico ita-

liano); bolos de arroz; decorações comestíveis para bolos; panquecas; «petits fours» (bolos); 

pudins; waffles (gaufres); tartes (empadas); muesli; aromas para bolos, não sendo óleos es-

senciais; baunilha (aroma); massapão; biscoitos (bolinhos); bombons (doçaria); rebuçados 

de menta; pasta de amêndoa; fermentos para pastas; confeitaria à base de amêndoa; con-

feitaria à base de amendoim; quiches; tortas tipo primavera; doces (confeitaria) para deco-

ração de árvores de natal; doces para a alimentação; caramelos (doçaria); geleias de frutos 

(confeitaria); fundentes (confeitaria); alcaçuz (confeitaria); paus de alcaçuz (confeitaria); 

pastilhas (confeitaria); menta para confeitaria; gelados comestíveis; matérias ligantes para 

gelados; pós para gelados; sorvetes (gelados comestíveis); iogurte gelado (gelados alimenta-

res); mel; melaço para a alimentação; vinagre; vinagre balsâmico; especiarias; preparações 

para endurecer nata batida; pastelaria e confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113384

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/11

[730] 申請人 Requerente : 晉江市富裕傘骨配件有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市東石鎮蕭下安東區 

 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 : 18

[511] 產品 Produtos : 傘環；雨傘或陽傘的傘骨；傘杆；雨傘或陽傘傘架；傘；傘套；女用陽傘；傘柄；包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113445

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/12

[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 

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, apresen-

tação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhe-

tes 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 Picture Experts Group-1 audio layer 

3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, 

produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou 

audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela 

internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de en-

tretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas 

de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de repor-

tagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, 

actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por 

satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e servi-

ços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento televisivos; 
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provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos 

de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de programas de 

televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e 

texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, 

desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento 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 espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, ex-

posições e espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposi-

ção e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas 

artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; 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; fornecimento de jogos de vídeo, jo-

gos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de 

computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de 

fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipa-

mentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tra-

dução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão 

de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento 

de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113450

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/13

[730] 申請人 Requerente : K11 Group Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Inter-Continental Plaza, 94 Granville Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : 不動產租賃和出租，不動產經紀，不動產管理，不動產評估，不動產估價，不動產仲介，不動產

投資，辦公室和公寓的租賃；金融服務；資本投資服務；財務評估服務；提供與上述業務相關的

諮詢及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113475

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/13

[730] 申請人 Requerente : 廣東雲想生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區黃村大觀公園路10號333房 

 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 : 流動飲食供應；茶館；咖啡館；自助餐館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；快餐館；酒吧服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113476

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/13

[730] 申請人 Requerente : 普爾泛特（北京）化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區東三環南路102號1號樓601 

 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 : 洗面奶；香波；香皂；香精油；美容面膜；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；空氣芳香劑；清潔製

劑；研磨製劑；拋光製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113477

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/13

[730] 申請人 Requerente : 普爾泛特（北京）化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區東三環南路102號1號樓601 

 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 : 洗面奶；香波；香皂；香精油；美容面膜；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；空氣芳香劑；清潔製

劑；研磨製劑；拋光製劑。  



N.º 38 — 21-9-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19815

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113478

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/13

[730] 申請人 Requerente : 深圳市漢盛堂科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 

 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 : 補藥；飲食療法用或藥用澱粉；醫用營養食物；蛋白質膳食補充劑；除霉化學製劑；獸醫用藥；

抗隱花植物製劑；衛生巾；假牙用瓷料；寵物尿布。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113479

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/13

[730] 申請人 Requerente : 深圳市漢盛堂科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖；蛋白杏仁糖果；食品用糖蜜；穀粉制食品；芝麻茸；人食用小麥胚芽；醋；非醫用

浸液。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113486

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/14

[730] 申請人 Requerente : 廣東華特氣體股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區裏水鎮和順逢西村文頭嶺腳東側 

 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 : 1

[511] 產品 Produtos : 氬；甲烷；工業用同位素；保存食品用化學品；吸氣劑（化學活性物質）；保存種籽物質；生物化

學催化劑；滅火合成物；焊接用化學品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113513

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KINKANDO (KINKANDO CO., LTD.)

 地址 Endereço : 1-34-14 Sangenjaya, Setagaya-ku, Tokyo 154-0024, 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 : Sabões e detergentes; dentífricos; cosméticos; preparações cosméticas; perfumes e produ-

tos aromáticos; incensos e perfumes; cremes para a pele [para uso cosmético]; loções para 

a pele [para uso cosmético]; cosméticos para os cuidados de beleza e do corpo; sprays para 

o corpo [para uso cosmético]; protectores solares [para uso cosmético].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113514

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KINKANDO (KINKANDO CO., LTD.)

 地址 Endereço : 1-34-14 Sangenjaya, Setagaya-ku, Tokyo 154-0024, 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 : Agentes medicinais antipruriginosos; agentes anti-inflamatórios; agentes farmacêuticos 

para a epiderme; sprays de arrefecimento instantâneo para os primeiros socorros em contu-

sões, entorses, queimaduras da pele; sprays medicinais de arrefecimento instantâneo para 

o alívio do calor e da fadiga; sprays de arrefecimento instantâneo antipirético; sprays medi-

cinais de arrefecimento instantâneo para refrescar; sprays de refrigeração tópica para uso 

medicinal e terapêutico; agentes de prevenção de germes para as mãos, agentes antimicro-

bianos para as mãos; preparações de prevenção de germes e agentes antimicrobianos para 

uso na cozinha; preparações de prevenção de germes e agentes antimicrobianos para quar-

tos de banho; eliminadores e preparações neutralizantes de odores para uso em fraldas; eli-

minadores e preparações neutralizantes de odor para uso em sapatos; desodorizantes para 

a sanita; desodorizantes para resíduos de cozinhas; sprays desodorizantes (não para fins 

industriais); sprays desodorizantes (não para uso pessoal); sprays líquidos antibacterianos 

(não para fins industriais); sprays líquidos antibacterianos (não para uso em lavandaria); 

linimentos; mentol; loções para uso farmacêutico; líquidos antipruriginosos; colutórios 
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(gargarejos para uso medicinal); repelentes de insectos; preparações dermatológicas para o 

tratamento de picadas e mordeduras de insectos; preparações farmacêuticas; analgésicos; 

linimentos para o alívio da dor; insecticidas; papel reagente para uso medicinal; emplastros 

adesivos; ligaduras para pensos; papel apanha-moscas; papel anti-traça; suplementos ali-

mentares para humanos; preparações farmacêuticas para o cuidado da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113515

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KINKANDO (KINKANDO CO., LTD.)

 地址 Endereço : 1-34-14 Sangenjaya, Setagaya-ku, Tokyo 154-0024, 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 : Sabões e detergentes; dentífricos; cosméticos; preparações cosméticas; perfumes e produ-

tos aromáticos; incensos e perfumes; cremes para a pele [para uso cosmético]; loções para 

a pele [para uso cosmético]; cosméticos para os cuidados de beleza e do corpo; sprays para 

o corpo [para uso cosmético]; protectores solares [para uso cosmético].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores amarela e vermelha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/113516

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KINKANDO (KINKANDO CO., LTD.)

 地址 Endereço : 1-34-14 Sangenjaya, Setagaya-ku, Tokyo 154-0024, 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 : Agentes medicinais antipruriginosos; agentes anti-inflamatórios; agentes farmacêuticos 

para a epiderme; sprays de arrefecimento instantâneo para os primeiros socorros em contu-

sões, entorses, queimaduras da pele; sprays medicinais de arrefecimento instantâneo para 

o alívio do calor e da fadiga; sprays de arrefecimento instantâneo antipirético; sprays medi-

cinais de arrefecimento instantâneo para refrescar; sprays de refrigeração tópica para uso 

medicinal e terapêutico; agentes de prevenção de germes para as mãos, agentes antimicro-

bianos para as mãos; preparações de prevenção de germes e agentes antimicrobianos para 

uso na cozinha; preparações de prevenção de germes e agentes antimicrobianos para quar-

tos de banho; eliminadores e preparações neutralizantes de odores para uso em fraldas; eli-

minadores e preparações neutralizantes de odor para uso em sapatos; desodorizantes para 

a sanita; desodorizantes para resíduos de cozinhas; sprays desodorizantes (não para fins 
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industriais); sprays desodorizantes (não para uso pessoal); sprays líquidos antibacterianos 

(não para fins industriais); sprays líquidos antibacterianos (não para uso em lavandaria); 

linimentos; mentol; loções para uso farmacêutico; líquidos antipruriginosos; colutórios 

(gargarejos para uso medicinal); repelentes de insectos; preparações dermatológicas para o 

tratamento de picadas e mordeduras de insectos; preparações farmacêuticas; analgésicos; 

linimentos para o alívio da dor; insecticidas; papel reagente para uso medicinal; emplastros 

adesivos; ligaduras para pensos; papel apanha-moscas; papel anti-traça; suplementos ali-

mentares para humanos; preparações farmacêuticas para o cuidado da pele.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores amarela e vermelha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/113517

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KINKANDO (KINKANDO CO., LTD.)

 地址 Endereço : 1-34-14 Sangenjaya, Setagaya-ku, Tokyo 154-0024, 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 : Sabões e detergentes; dentífricos; cosméticos; preparações cosméticas; perfumes e produ-

tos aromáticos; incensos e perfumes; cremes para a pele [para uso cosmético]; loções para 

a pele [para uso cosmético]; cosméticos para os cuidados de beleza e do corpo; sprays para 

o corpo [para uso cosmético]; protectores solares [para uso cosmético].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113518

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KINKANDO (KINKANDO CO., LTD.)

 地址 Endereço : 1-34-14 Sangenjaya, Setagaya-ku, Tokyo 154-0024, 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 : Agentes medicinais antipruriginosos; agentes anti-inflamatórios; agentes farmacêuticos 

para a epiderme; sprays de arrefecimento instantâneo para os primeiros socorros em contu-

sões, entorses, queimaduras da pele; sprays medicinais de arrefecimento instantâneo para 

o alívio do calor e da fadiga; sprays de arrefecimento instantâneo antipirético; sprays medi-

cinais de arrefecimento instantâneo para refrescar; sprays de refrigeração tópica para uso 

medicinal e terapêutico; agentes de prevenção de germes para as mãos, agentes antimicro-

bianos para as mãos; preparações de prevenção de germes e agentes antimicrobianos para 

uso na cozinha; preparações de prevenção de germes e agentes antimicrobianos para quar-
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tos de banho; eliminadores e preparações neutralizantes de odores para uso em fraldas; eli-

minadores e preparações neutralizantes de odor para uso em sapatos; desodorizantes para 

a sanita; desodorizantes para resíduos de cozinhas; sprays desodorizantes (não para fins 

industriais); sprays desodorizantes (não para uso pessoal); sprays líquidos antibacterianos 

(não para fins industriais); sprays líquidos antibacterianos (não para uso em lavandaria); 

linimentos; mentol; loções para uso farmacêutico; líquidos antipruriginosos; colutórios 

(gargarejos para uso medicinal); repelentes de insectos; preparações dermatológicas para o 

tratamento de picadas e mordeduras de insectos; preparações farmacêuticas; analgésicos; 

linimentos para o alívio da dor; insecticidas; papel reagente para uso medicinal; emplastros 

adesivos; ligaduras para pensos; papel apanha-moscas; papel anti-traça; suplementos ali-

mentares para humanos; preparações farmacêuticas para o cuidado da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113519

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : Koninklijke Douwe Egberts B.V.

 地址 Endereço : Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; café em embalagem de filtro; café em cápsulas; café em doses individuais; café instan-

tâneo; bebidas à base de café; sucedâneos do café; extractos de café; essências de café; aro-

mas de café; chá; chá instantâneo; bebidas à base de chá; sucedâneos de chá; extractos de 

chá; essências de chá; aromas de chá; chá gelado; infusões de ervas, não para uso medici-

nal; infusões com chá, ervas, frutas, especiarias ou aromas ou uma combinação destes pro-

dutos, não para uso medicinal; cacau; bebidas à base de cacau; bebidas à base de chocolate; 

chocolate e extractos de chocolate em pó, granulado e líquido; açúcar; mel; edulcorantes 

naturais; biscoitos; bolachas; bolos; produtos de pastelaria; produtos de confeitaria; gelados 

comestíveis; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores branca e vermelha (pantone 7621) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/113520

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : Koninklijke Douwe Egberts B.V.

 地址 Endereço : Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : Café; café em embalagem de filtro; café em cápsulas; café em doses individuais; café instan-

tâneo; bebidas à base de café; sucedâneos do café; extractos de café; essências de café; aro-

mas de café; chá; chá instantâneo; bebidas à base de chá; sucedâneos de chá; extractos de 

chá; essências de chá; aromas de chá; chá gelado; infusões de ervas, não para uso medici-

nal; infusões com chá, ervas, frutas, especiarias ou aromas ou uma combinação destes pro-

dutos, não para uso medicinal; cacau; bebidas à base de cacau; bebidas à base de chocolate; 

chocolate e extractos de chocolate em pó, granulado e líquido; açúcar; mel; edulcorantes 

naturais; biscoitos; bolachas; bolos; produtos de pastelaria; produtos de confeitaria; gelados 

comestíveis; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113521

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : Koninklijke Douwe Egberts B.V.

 地址 Endereço : Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; café em embalagem de filtro; café em doses individuais; café instantâneo; bebidas à 

base de café; sucedâneos do café; café gelado; extractos de café; essências de café; aromas 

de café; chá; chá instantâneo; bebidas à base de chá; sucedâneos de chá; extractos de chá; 

essências de chá; aromas de chá; chá gelado; infusões de ervas, não para uso medicinal; in-

fusões com chá, ervas, frutas, especiarias ou aromas ou uma combinação destes produtos, 

não para uso medicinal; cacau; bebidas à base de cacau; bebidas à base de chocolate; açú-

car; mel; edulcorantes naturais; gelados comestíveis; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica diferentes tonalidades de dourado e as cores branca e preta tal como represen-

tado na figura.

[210] 編號 N.º : N/113522

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : Koninklijke Douwe Egberts B.V.

 地址 Endereço : Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; café em embalagem de filtro; café em cápsulas; café em doses individuais; café instan-

tâneo; bebidas à base de café; sucedâneos do café; extractos de café; essências de café; aro-

mas de café; chá; chá instantâneo; bebidas à base de chá; sucedâneos de chá; extractos de 

chá; essências de chá; aromas de chá; chá gelado; infusões de ervas, não para uso medici-
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nal; infusões com chá, ervas, frutas, especiarias ou aromas ou uma combinação destes pro-

dutos, não para uso medicinal; cacau; bebidas à base de cacau; bebidas à base de chocolate; 

chocolate e extractos de chocolate em pó, granulado e líquido; açúcar; mel; edulcorantes 

naturais; biscoitos; bolachas; bolos; produtos de pastelaria; produtos de confeitaria; gelados 

comestíveis; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113523

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : Koninklijke Douwe Egberts B.V.

 地址 Endereço : Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; café em embalagem de filtro; café em cápsulas; café em doses individuais; café instan-

tâneo; bebidas à base de café; sucedâneos do café; extractos de café; essências de café; aro-

mas de café; chá; chá instantâneo; bebidas à base de chá; sucedâneos de chá; extractos de 

chá; essências de chá; aromas de chá; chá gelado; infusões de ervas, não para uso medici-

nal; infusões com chá, ervas, frutas, especiarias ou aromas ou uma combinação destes pro-

dutos, não para uso medicinal; cacau; bebidas à base de cacau; bebidas à base de chocolate; 

chocolate e extractos de chocolate em pó, granulado e líquido; açúcar; mel; edulcorantes 

naturais; biscoitos; bolachas; bolos; produtos de pastelaria; produtos de confeitaria; gelados 

comestíveis; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113524

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : Koninklijke Douwe Egberts B.V.

 地址 Endereço : Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; café em embalagem de filtro; café em cápsulas; café em doses individuais; café instan-

tâneo; bebidas à base de café; sucedâneos do café; extractos de café; essências de café; aro-

mas de café; chá; chá instantâneo; bebidas à base de chá; sucedâneos de chá; extractos de 

chá; essências de chá; aromas de chá; chá gelado; infusões de ervas, não para uso medici-

nal; infusões com chá, ervas, frutas, especiarias ou aromas ou uma combinação destes pro-

dutos, não para uso medicinal; cacau; bebidas à base de cacau; bebidas à base de chocolate; 

chocolate e extractos de chocolate em pó, granulado e líquido; açúcar; mel; edulcorantes 

naturais; biscoitos; bolachas; bolos; produtos de pastelaria; produtos de confeitaria; gelados 

comestíveis; gelo.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113525

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : Koninklijke Douwe Egberts B.V.

 地址 Endereço : Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; café em embalagem de filtro; café em cápsulas; café em doses individuais; café instan-

tâneo; bebidas à base de café; sucedâneos do café; extractos de café; essências de café; aro-

mas de café; chá; chá instantâneo; bebidas à base de chá; sucedâneos de chá; extractos de 

chá; essências de chá; aromas de chá; chá gelado; infusões de ervas, não para uso medici-

nal; infusões com chá, ervas, frutas, especiarias ou aromas ou uma combinação destes pro-

dutos, não para uso medicinal; cacau; bebidas à base de cacau; bebidas à base de chocolate; 

chocolate e extractos de chocolate em pó, granulado e líquido; açúcar; mel; edulcorantes 

naturais; biscoitos; bolachas; bolos; produtos de pastelaria; produtos de confeitaria; gelados 

comestíveis; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113526

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : Tea Forté, Inc.

 地址 Endereço : 23 Bradford Street, Concord, MA 01742 U.S.A.

 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 : Chá; chá instantâneo; bebidas à base de chá; sucedâneos de chá; extractos de chá; essências 

de chá; aromas de chá; chá gelado; infusões de ervas, não para uso medicinal; infusões com 

chá, ervas, frutas, especiarias ou aromas ou uma combinação destes produtos, não para uso 

medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113531

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : IGT UK Interactive Limited

 地址 Endereço : 70 Chancery Lane, London WC2A 1AF, United Kingdom
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 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software para jogos online, dispositivos móveis e sem fios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113532

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : IGT UK Interactive Limited

 地址 Endereço : 70 Chancery Lane, London WC2A 1AF, 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 para jogos online, dispositivos móveis e sem fios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113533

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : IGT UK Interactive Limited

 地址 Endereço : 70 Chancery Lane, London WC2A 1AF, 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 para jogos online, dispositivos móveis e sem fios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113534

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : IGT UK Interactive Limited

 地址 Endereço : 70 Chancery Lane, London WC2A 1AF, 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 para jogos online, dispositivos móveis e sem fios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113535

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : IGT UK Interactive Limited

 地址 Endereço : 70 Chancery Lane, London WC2A 1AF, 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 para jogos online, dispositivos móveis e sem fios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113536

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : IGT UK Interactive Limited

 地址 Endereço : 70 Chancery Lane, London WC2A 1AF, 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 para jogos online, dispositivos móveis e sem fios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113538

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : 澳門鼎益豐國際煙草有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路409號中國法律大廈27樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草，煙具，火柴，雪茄煙，煙絲，香煙，煙紙，煙灰缸，煙用藥草。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113539

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : 澳門鼎益豐國際煙草有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路409號中國法律大廈27樓A座 

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

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草，煙具，火柴，雪茄煙，煙絲，香煙，煙紙，煙灰缸，煙用藥草。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113540

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : 澳門鼎益豐國際煙草有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路409號中國法律大廈27樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草，煙具，火柴，雪茄，煙絲，香煙，煙紙，煙灰缸，煙用藥草。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113545

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : 歐亞美創有限公司 

 地址 Endereço : 澳門巴黎街215-219號星海豪庭第二座銀星閣地下AH座及一樓Y座、Z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 : 護膚品批發及零售。  

[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/113546

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : 杭州森帛服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市餘杭區南苑街道永安大廈303室-4 

 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 : 連衣裙；襯衫；褲子；毛衣；外套；游泳衣；內衣；上衣；拖鞋；涼鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113548

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : 馮靜雯

   FONG CHENG MAN

 地址 Endereço : Rua de Tai Lin 401, Edf. Dragão Prata 19º andar AI, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : C:37 M:55 Y:0 K:0（深紫），C:50 M:0 Y:10 K:0（深藍），C:18 M:0 Y:10 K:0（淺紫），C:30 M:0 

Y:5 K:0（淺藍），C:10 M:25 Y:0 K:0（粉紫），C:0 M:30 Y:5 K:0（粉紅），C:0 M:15 Y:30 K:0

（淺黃），C:15 M:0 Y:30 K:0（淺綠）。

[210] 編號 N.º : N/113555

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : Pyrolink Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 7030, Ang Mo Kio Ave 5, #07-61 Northstar@AMK, Singapore 569880

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção para edifícios (não metálicos); placas e painéis resistentes ao fogo, 

não metálicos, para edifício; madeira resistente ao fogo; materiais de construção não metá-

licos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113556

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulseiras (artigos de 

joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito 

(artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos para relógios, 

ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); mecanismos para relógios de 

parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes para relógios, cai-

xas em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/15 53235/2016 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/113558

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Gelados; sorvetes; confeitos congelados; bolos; biscoitos; artigos de confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113560

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

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

 地址 Endereço : 1/7, Siboonruang Building 2, 4th floor, Room 403/1 Convent Road, Silom, Bangrak, 

Bangkok 10500 Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário desportivo (vestuário); fatos de banho; vestuário casual; peúgas; calçado; bonés; 

vestuário; luvas (vestuário) e cintos (vestuário) na classe 25.



19828 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113565

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : 阮奉庭 

 地址 Endereço : 澳門公園街公園臺14號地下B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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113566

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : 阮奉庭 

 地址 Endereço : 澳門公園街公園臺14號地下B座 

 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 : 服裝設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113567

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : 聚友樂有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600號第一國際商業中心11樓1101室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業推廣及廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，灰色，白色，肉色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/113576

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : 傅明智 

 地址 Endereço : 澳門氹仔大連街47號至尊花城第三座19L 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113577

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : 蔡合盛食品有限公司 

 地址 Endereço : 泰國曼谷三潘他翁省華康帝國區耀華力路老達叻內門牌259號 

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 調味醬汁；香辛料；調味料；番茄調味醬。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113578

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente); cutelaria, garfos e colhe-

res; armas brancas; navalhas de barba, tudo incluído na classe 8.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113579

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

vamento) e de ensino; aparelhos de instrumentos para gravação, transmissão e reprodução 

de som e imagens, suportes de registo magnético, discos para gravação, máquinas de venda 

automática e mecanismos para aparelhos operados por moedas, caixas registadoras, com-

putador e equipamento para o tratamento da informação, extintores, máquinas de jogos, 

especificamente aparelhos, instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar apostas, 

tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113580

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos, 

tudo incluído na classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113581

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chi-

cotes e selaria, tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo preto.
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[210] 編號 N.º : N/113582

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobília, vidros (espelhos), molduras; produtos não incluídos noutras classes, em madeira, 

cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, carapaça, âmbar, madrepé-

rola, espuma-do-mar (sepiolite), sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásti-

cas, tudo incluído na classe 20.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113583

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, 

porcelana e faiança não incluído noutras classes, tudo incluído na classe 21.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113584

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo preto.
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[210] 編號 N.º : N/113585

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; bolas, 

balões, raquetes e suas partes, aparelhos de ginástica e acessórios para o desporto, decora-

ções para árvores de Natal, incluindo cartas de jogo; equipamento para jogos de fortuna e 

azar, nomeadamente, fichas de póquer, fichas, slot machines com ou sem dados em vídeo, 

rodas de jogos de fortuna e azar, máquinas de jogos de forma e azar, bolas de golfe, supor-

tes de bolas de golfe para o relvado, luvas de golfe, sacos de golfe, tacos de golfe, cobertu-

ras para tacos de golfe, brinquedos macios e de peluche, jogos de tabuleiro, discos voado-

res, brinquedos de banho, brinquedos de praia, bancos de brinquedo, caixas de música de 

brincar, figurinhas de plástico de brincar, acessórios para brinquedos, jogos electrónicos de 

segurar manualmente, jogos de xadrez, jogos de cartas, fichas de brinquedo e dados, tudo 

incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113586

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas com ou sem álcool; águas minerais e destiladas, gasosas e outras bebidas não al-

coólicas, infusões e bebidas de fruta e sumos de fruta; gaseificadas ou não, xaropes e outras 

preparações para bebidas, incluindo os produtos necessários para os misturar, maltes e 

mostos, incluindo água de nascente, águas com sabores, sorvetes, batidos e sodas, em geral, 

todas as bebidas não alcoólicas, de origem animal, vegetal ou mineral, naturais ou sintéti-

cas, tudo incluído na classe 32.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113587

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas), tudo incluído na classe 33.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113588

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna 

ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e para 

casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de 

informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados informá-

ticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de entre-

tenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-
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to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113589

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113590

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços privados e sociais para satisfação de necessidades pessoais; serviços para protec-

ção de bens e de segurança pessoal. Serviços de inquéritos e controlo relativos à segurança 

das pessoas e da colectividade, serviços prestados a pessoas em relação a acontecimentos 

sociais tais como serviços de acompanhamento em sociedade, agências matrimoniais e ser-
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viços fúnebres. Segurança de residências e serviços de alarmes residenciais, incluindo 

comunicação de emergência à polícia, bombeiros e serviços médicos, através de meios 

electrónicos, televisão, telefone, computador, satélite, rádio, Internet, cabo, sem fio e 

outros meios; serviços de guarda e vigilância; guardas de segurança para instalações; 

gestão de sistemas de segurança e guarda para portos e aeroportos; aluguer e monito-

rização de aparelhos de segurança e alarmes contra incêndio, roubo e emergência mé-

dicas; consultoria relacionada com segurança e monitorização, serviços de segurança, 

sinais de monitorização de sistemas computorizados para detecção de intrusão; tudo 

incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113591

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente); cutelaria, garfos e colhe-

res; armas brancas; navalhas de barba, tudo incluído na classe 8.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto com fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113592

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

vamento) e de ensino; aparelhos de instrumentos para gravação, transmissão e reprodução 

de som e imagens, suportes de registo magnético, discos para gravação, máquinas de venda 

automática e mecanismos para aparelhos operados por moedas, caixas registadoras, com-

putador e equipamento para o tratamento da informação, extintores, máquinas de jogos, 

especificamente aparelhos, instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar apostas, 

tudo incluído na classe 9.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto com fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113593

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos, 

tudo incluído na classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto com fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113594

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chi-

cotes e selaria, tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto com fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113595

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20
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[511] 產品 Produtos : Mobília, vidros (espelhos), molduras; produtos não incluídos noutras classes, em madeira, 

cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, carapaça, âmbar, madrepé-

rola, espuma-do-mar (sepiolite), sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásti-

cas, tudo incluído na classe 20.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto com fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113596

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, 

porcelana e faiança não incluído noutras classes, tudo incluído na classe 21.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto com fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113597

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto com fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113598

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; bolas, 

balões, raquetes e suas partes, aparelhos de ginástica e acessórios para o desporto, decora-

ções para árvores de Natal, incluindo cartas de jogo; equipamento para jogos de fortuna e 

azar, nomeadamente, fichas de póquer, fichas, slot machines com ou sem dados em vídeo, 

rodas de jogos de fortuna e azar, máquinas de jogos de forma e azar, bolas de golfe, supor-

tes de bolas de golfe para o relvado, luvas de golfe, sacos de golfe, tacos de golfe, cobertu-

ras para tacos de golfe, brinquedos macios e de peluche, jogos de tabuleiro, discos voado-

res, brinquedos de banho, brinquedos de praia, bancos de brinquedo, caixas de música de 

brincar, figurinhas de plástico de brincar, acessórios para brinquedos, jogos electrónicos de 

segurar manualmente, jogos de xadrez, jogos de cartas, fichas de brinquedo e dados, tudo 

incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto com fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113599

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas com ou sem álcool; águas minerais e destiladas, gasosas e outras bebidas não al-

coólicas, infusões e bebidas de fruta e sumos de fruta; gaseificadas ou não, xaropes e outras 

preparações para bebidas, incluindo os produtos necessários para os misturar, maltes e 

mostos, incluindo água de nascente, águas com sabores, sorvetes, batidos e sodas, em geral, 

todas as bebidas não alcoólicas, de origem animal, vegetal ou mineral, naturais ou sintéti-

cas, tudo incluído na classe 32.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto com fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113600

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas), tudo incluído na classe 33.



N.º 38 — 21-9-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19839

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto com fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113601

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna ou 

azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e para casinos e 

para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de informação 

sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir 

da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento rela-

tivos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede computorizada 

global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e 

exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas 

de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; 

serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento cinematográfico; 

serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos 

a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços relativos a 

música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de dados informáti-

cas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; 

organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; 

disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entreteni-

mento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento; 

aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos e culturais, 

incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços relativos 

a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeadamente espectá-

culos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, 

simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educa-

cionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas des-

portivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, acti-

vidades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de 

assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e 

culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.



19840 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto com fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113602

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto com fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113603

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços privados e sociais para satisfação de necessidades pessoais; serviços para protec-

ção de bens e de segurança pessoal. Serviços de inquéritos e controlo relativos à segurança 

das pessoas e da colectividade, serviços prestados a pessoas em relação a acontecimentos 

sociais tais como serviços de acompanhamento em sociedade, agências matrimoniais e 

serviços fúnebres. Segurança de residências e serviços de alarmes residenciais, incluindo 

comunicação de emergência à polícia, bombeiros e serviços médicos, através de meios elec-

trónicos, televisão, telefone, computador, satélite, rádio, Internet, cabo, sem fio e outros 

meios; serviços de guarda e vigilância; guardas de segurança para instalações; gestão de 

sistemas de segurança e guarda para portos e aeroportos; aluguer e monitorização de apa-



N.º 38 — 21-9-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19841

relhos de segurança e alarmes contra incêndio, roubo e emergência médicas; consultoria 

relacionada com segurança e monitorização, serviços de segurança, sinais de monitoriza-

ção de sistemas computorizados para detecção de intrusão; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto com fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113604

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente); cutelaria, garfos e colhe-

res; armas brancas; navalhas de barba, tudo incluído na classe 8.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113605

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

vamento) e de ensino; aparelhos de instrumentos para gravação, transmissão e reprodução 

de som e imagens, suportes de registo magnético, discos para gravação, máquinas de venda 

automática e mecanismos para aparelhos operados por moedas, caixas registadoras, com-

putador e equipamento para o tratamento da informação, extintores, máquinas de jogos, 

especificamente aparelhos, instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar apostas, 

tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo branco.
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[210] 編號 N.º : N/113606

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos, 

tudo incluído na classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113607

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chi-

cotes e selaria, tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113608

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobília, vidros (espelhos), molduras; produtos não incluídos noutras classes, em madeira, 

cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, carapaça, âmbar, madrepé-

rola, espuma-do-mar (sepiolite), sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásti-

cas, tudo incluído na classe 20.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo branco.
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[210] 編號 N.º : N/113609

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, 

porcelana e faiança não incluído noutras classes, tudo incluído na classe 21.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113610

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113611

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; bolas, 

balões, raquetes e suas partes, aparelhos de ginástica e acessórios para o desporto, deco-

rações para árvores de Natal, incluindo cartas de jogo; equipamento para jogos de fortuna 

e azar, nomeadamente fichas de póquer, fichas, slot machines com ou sem dados em vídeo, 

rodas de jogos de fortuna e azar, máquinas de jogos de forma e azar, bolas de golfe, supor-

tes de bolas de golfe para o relvado, luvas de golfe, sacos de golfe, tacos de golfe, cobertu-

ras para tacos de golfe, brinquedos macios e de peluche, jogos de tabuleiro, discos voado-

res, brinquedos de banho, brinquedos de praia, bancos de brinquedo, caixas de música de 
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brincar, figurinhas de plástico de brincar, acessórios para brinquedos, jogos electrónicos de 

segurar manualmente, jogos de xadrez, jogos de cartas, fichas de brinquedo e dados, tudo 

incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113612

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas com ou sem álcool; águas minerais e destiladas, gasosas e outras bebidas não al-

coólicas, infusões e bebidas de fruta e sumos de fruta; gaseificadas ou não, xaropes e outras 

preparações para bebidas, incluindo os produtos necessários para os misturar, maltes e 

mostos, incluindo água de nascente, águas com sabores, sorvetes, batidos e sodas, em geral, 

todas as bebidas não alcoólicas, de origem animal, vegetal ou mineral, naturais ou sintéti-

cas, tudo incluído na classe 32.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113613

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas), tudo incluído na classe 33.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113614

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited
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 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113615

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19
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[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo branco.

[210] 編號 N.º : N/113616

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços privados e sociais para satisfação de necessidades pessoais; serviços para protec-

ção de bens e de segurança pessoal. Serviços de inquéritos e controlo relativos à segurança 

das pessoas e da colectividade, serviços prestados a pessoas em relação a acontecimentos 

sociais tais como serviços de acompanhamento em sociedade, agências matrimoniais e 

serviços fúnebres. Segurança de residências e serviços de alarmes residenciais, incluindo 

comunicação de emergência à polícia, bombeiros e serviços médicos, através de meios elec-

trónicos, televisão, telefone, computador, satélite, rádio, Internet, cabo, sem fio e outros 

meios; serviços de guarda e vigilância; guardas de segurança para instalações; gestão de 

sistemas de segurança e guarda para portos e aeroportos; aluguer e monitorização de apa-

relhos de segurança e alarmes contra incêndio, roubo e emergência médicas; consultoria 

relacionada com segurança e monitorização, serviços de segurança, sinais de monitoriza-

ção de sistemas computorizados para detecção de intrusão; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelho, verde, amarelo e cinzento em fundo branco.
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[210] 編號 N.º : N/113617

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente); cutelaria, garfos e colhe-

res; armas brancas; navalhas de barba, tudo incluído na classe 8.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco com fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113618

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

vamento) e de ensino; aparelhos de instrumentos para gravação, transmissão e reprodução 

de som e imagens, suportes de registo magnético, discos para gravação, máquinas de venda 

automática e mecanismos para aparelhos operados por moedas, caixas registadoras, com-

putador e equipamento para o tratamento da informação, extintores, máquinas de jogos, 

especificamente aparelhos, instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar apostas, 

tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco com fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113619

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos, 

tudo incluído na classe 14.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco com fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113620

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobília, vidros (espelhos), molduras; produtos não incluídos noutras classes, em madeira, 

cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, carapaça, âmbar, madrepé-

rola, espuma-do-mar (sepiolite), sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásti-

cas, tudo incluído na classe 20.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco com fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113621

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chi-

cotes e selaria, tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco com fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113622

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21
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[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, 

porcelana e faiança não incluído noutras classes, tudo incluído na classe 21.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco com fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113623

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco com fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113624

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; bolas, 

balões, raquetes e suas partes, aparelhos de ginástica e acessórios para o desporto, deco-

rações para árvores de Natal, incluindo cartas de jogo; equipamento para jogos de fortuna 

e azar, nomeadamente fichas de póquer, fichas, slot machines com ou sem dados em vídeo, 

rodas de jogos de fortuna e azar, máquinas de jogos de forma e azar, bolas de golfe, supor-

tes de bolas de golfe para o relvado, luvas de golfe, sacos de golfe, tacos de golfe, cobertu-

ras para tacos de golfe, brinquedos macios e de peluche, jogos de tabuleiro, discos voado-

res, brinquedos de banho, brinquedos de praia, bancos de brinquedo, caixas de música de 

brincar, figurinhas de plástico de brincar, acessórios para brinquedos, jogos electrónicos de 

segurar manualmente, jogos de xadrez, jogos de cartas, fichas de brinquedo e dados, tudo 

incluído na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco com fundo preto.
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[210] 編號 N.º : N/113625

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas com ou sem álcool; águas minerais e destiladas, gasosas e outras bebidas não al-

coólicas, infusões e bebidas de fruta e sumos de fruta; gaseificadas ou não, xaropes e outras 

preparações para bebidas, incluindo os produtos necessários para os misturar, maltes e 

mostos, incluindo água de nascente, águas com sabores, sorvetes, batidos e sodas, em geral, 

todas as bebidas não alcoólicas, de origem animal, vegetal ou mineral, naturais ou sintéti-

cas, tudo incluído na classe 32.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco com fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113626

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas), tudo incluído na classe 33.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco com fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113627

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 
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computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco com fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113628

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 
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para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco com fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113629

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman Ky 1-905, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços privados e sociais para satisfação de necessidades pessoais; serviços para protec-

ção de bens e de segurança pessoal. Serviços de inquéritos e controlo relativos à segurança 

das pessoas e da colectividade, serviços prestados a pessoas em relação a acontecimentos 

sociais tais como serviços de acompanhamento em sociedade, agências matrimoniais e 

serviços fúnebres. Segurança de residências e serviços de alarmes residenciais, incluindo 

comunicação de emergência à polícia, bombeiros e serviços médicos, através de meios elec-

trónicos, televisão, telefone, computador, satélite, rádio, Internet, cabo, sem fio e outros 

meios; serviços de guarda e vigilância; guardas de segurança para instalações; gestão de 

sistemas de segurança e guarda para portos e aeroportos; aluguer e monitorização de apa-

relhos de segurança e alarmes contra incêndio, roubo e emergência médicas; consultoria 

relacionada com segurança e monitorização, serviços de segurança, sinais de monitoriza-

ção de sistemas computorizados para detecção de intrusão; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco com fundo preto.

[210] 編號 N.º : N/113630

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : 網天通訊設備有限公司 

 地址 Endereço : 澳門關閘看台街83號栢麗花園地下J R/C舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售批發電話。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113631

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : 江勇

   JIANG YONG

 地址 Endereço : 中國遼寧省本溪滿族自治縣小市鎮長江路237號4-3-2 

 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，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色、紅色、綠色、深綠色、灰色、啡色、藍色、淺藍色、深藍色、墨綠色、黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/113633

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : 顏志豪個人企業主 

 地址 Endereço : 澳門中心街唯德花園第一座16樓G座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售批發，手機電話，數碼產品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113634

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : 鄭健鋒

   Cheang Kin Fong

 地址 Endereço : 澳門海灣南街寶翠花園利輝閣7/D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用衛生製劑，醫用營養品，醫用健康食品，醫用藥劑：（膠囊，軟膠囊，片劑，丸劑，顆粒，粉

劑，水劑，浸膏，酊劑，擦劑，藥膏，藥油，膏藥）醫用和獸醫用製劑，嬰兒食品，膏藥，繃敷材

料，填塞牙孔和牙模用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 燙金、黃色；如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113635

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : 上海波蔚實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區北青公路9138號1幢3層B區311室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 襯衫，服裝，運動衫，T恤衫，鞋（腳上的穿著物），大衣，披肩，嬰兒全套衣，襪，帽子（頭戴）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113636

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-
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ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável 

com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas 

com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, ma-

teriais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica, 

computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio 

electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de 

computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-

putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; 

telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop 

holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-

vos para telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamen-

to global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo 

(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equi-

pamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de 

armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões 

de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas 

automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, 

vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositi-

vos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões 

de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; 

tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113637

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consul-

tadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relaciona-

dos com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas 

locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande va-

riedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 
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partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 
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projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113638

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à 

Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e 

estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comuni-

cação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documen-

tos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 
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voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 

executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e servi-

ços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 
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transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113639

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de 

negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação 

empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, 

radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 
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programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinemato-

gráficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de pro-

gramas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo 

de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpre-

tação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento 

de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; 

aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo 

salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de inter-

pretação; programas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de 

educação e formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de 

lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113640

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-
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necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-

das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de 

segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança 
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de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de 

autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenti-

cação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de da-

dos electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática 

através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação 

em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com 

base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; arma-

zenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113641

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/19

[730] 申請人 Requerente : LABORATOIRES EXPANSCIENCE

 地址 Endereço : 10, avenue de l’Arche - 92419 courbevoie cedex, 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 para bebés, água de toilete sem álcool para bebés, água de colónia 

para bebés, água de colónia para bebés (water of care), produtos não medicinais para o cui-

dado da pele de bebés, nomeadamente: champôs, cremes e sabonetes para o rosto, cremes e 

sabonetes para o corpo; toalhetes, toalhetes para a muda da fralda; champô para crianças, 

champô para bebés, champô amaciador, geles para lavagem para corpo e cabelo, sabone-

tes supergordos, espuma de banho para bebés, produtos de toucador para bebés, produtos 

para o banho dos bebés, produtos para protecção dos bebés, cremes e leites para o rosto, 

cremes e leites para o corpo, cremes e leites para bebés (breech), sticks de proteção para a 

pele, cremes para o corpo, cremes hidratantes, cremes para a zona da fralda, cremes e leites 

para proteção solar, leite repelente de insectos, barras dermatológicas sem sabão, geles de 

lavagem dermatológicos sem sabão, produtos para o duche.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/21 16/4258537 法國 França

[210] 編號 N.º : N/113656

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 中國平安保險（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 廣東省深圳市福田中心區福華三路星河發展中心辦公15、16、17、18層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險承保；金融服務；金融信息；銀行；資本投資；基金投資；金融貸款；金融評估；金融管理；

融資租賃；金融諮詢；證券交易行情；公積金服務；藝術品估價；不動產管理；經紀；擔保；募集

慈善基金；信托；典當 。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113657

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 吉林省北方醫藥有限責任公司

   Jilin Province North Pharmaceutical Co., LTD.

 地址 Endereço : 中國吉林省長春市勝利大街498號

   No. 498 Victory Street, Changchun City, Jilin Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中藥成藥；維生素製劑；補藥（藥）；人用藥；醫用食物營養製劑；藥製糖果；醫用營養品；嬰兒

食品；淨化劑；醫用保健袋。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113658

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 康福貢膳股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場181-187號光輝商業中心9樓J、K座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及奶製

品，食用油和油脂。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、褐色、綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113659

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 康福貢膳股份有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場181-187號光輝商業中心9樓J、K座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 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，麵飽，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、褐色、綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113660

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 康福貢膳股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場181-187號光輝商業中心9樓J、K座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、褐色、綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113661

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 康福貢膳股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場181-187號光輝商業中心9樓J、K座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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 : 橙色、褐色、綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113662

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; óculos de sol; óculos reflectores ou anti-encandeamento; óculos protectores para 

desporto; óculos de natação; estojos para óculos e óculos de sol; lentes de óculos e óculos 

de sol; armações para óculos e óculos de sol; correntes para óculos e óculos de sol; cordões 

para óculos e óculos de sol; lentes de contacto; lupas [óptica]; caixas ou estojos adaptadas 

para lentes de contacto; óculos 3D; caixas ou estojos para binóculos; programas gravados 

para jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; «software» de jogos electrónicos para 

dispositivos electrónicos portáteis; «software» de jogos electrónicos para telefones móveis 

ou telemóveis; «software» de jogos de computador; programas gravados para jogos electró-

nicos; cartuchos com jogos para uso com aparelhos de jogos electrónicos; cartuchos com 

jogos de computador; cartuchos com jogos de vídeo; discos para jogos electrónicos; discos 

de jogos de vídeo; cassetes de jogos de computador; cassetes de jogos de vídeo; manípulos 

(«joysticks») de jogos de computador; carregadores para manípulos («joystick»); cartões de 

memória para máquinas de jogos de vídeo; ratos para máquinas de jogos de vídeo; simula-

dores para a direcção e o controlo de veículos; simuladores para treino desportivo; volantes 

para computadores; auriculares usados para ligação a jogos portáteis; malas e estojos ou 

bolsas adaptadas ou concebidas com formato para conter computadores; malas adaptadas 

para computadores portáteis («laptops»); bolsas para computadores portáteis («laptops»); 

malas e capas protectoras para computadores portáteis («tablets»); almofadas para ratos; 

telefones móveis ou telemóveis; capas para telefones móveis ou telemóveis; suportes para 

telefones móveis ou telemóveis; malas e estojos ou bolsas adaptadas ou concebidas com for-

mato para conter telefones móveis ou telemóveis; cordões, fitas, fios, tiras ou correias para 

telefones móveis ou telemóveis; carregadores de baterias de telefones móveis ou telemóveis 

para uso em veículos; ratos [periféricos de computador]; apoio de descanso de pulso para 

uso com computadores; capacetes de protecção; fatos de corrida automóvel à prova de fogo 

para fins de protecção; visores faciais para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; 

luvas para protecção contra acidentes; balaclavas para protecção contra acidentes, irradia-

ção e fogo; sapatos para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; botas para protecção 

contra acidentes, irradiação e fogo; dispositivos protectores para uso pessoal contra aciden-

tes; vestuário para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; vestuário para protecção 

contra fogo; CD-ROMSs com corridas de carros e a história do fabrico do automóvel; 

DVDs com corridas de carros e a história do fabrico do automóvel; CD-ROMs com car-

ros e automóveis de alta competição; DVDs com carros e automóveis de alta competição; 

ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de vídeo descarregáveis; publicações elec-

trónicas descarregáveis; aparelhos de verificação de velocidade para veículos; aparelhos de 

direcção automática para veículos; indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus de 

veículos; aparelhos de estabilização de voltagem para veículos; conta-quilómetros para veí-

culos; conjuntos/pacotes «mãos-livres» para telemóveis («kits»); fechaduras eléctricas para 

veículos; chaves electrónicas para automóveis; unidades de controlo do sistema centraliza-

do de fecho para veículos; aparelho de navegação para veículos [computadores de bordo]; 

acumuladores electrónicos para veículos; acumuladores eléctricos para veículos; regista-

dores de quilómetros para veículos; rádios para veículos; televisões para carros; aparelhos 

de controlo remoto; cabos de arranque para motores; termóstatos para veículos; triângulos 

de sinalização de avaria para veículos; interruptores de desactivação de sacos ou almofada 

de ar («airbags») para veículos automóveis; ímanes; ímanes decorativos; cordões, fitas, fios, 

tiras, correias ou laços especialmente concebidos ou adaptados como suportes para telemó-

veis, leitores MP3, máquinas fotográficas, máquinas de filmar, máquinas de vídeo; óculos, 

óculos de sol, cartões codificados magnéticos; malas e bolsas especialmente adaptadas para 

máquinas fotográficas e equipamento fotográfico; suportes e caixas adaptadas para leitores 

de discos compactos («CDs»); suportes e caixas adaptadas para leitores de DVDs; supor-
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tes e caixas adaptadas para leitores de MP3; conteúdos registados ou gravados; bases de 

dados electrónicas; conteúdo audiovisuais («media»); «software» de computador; sistemas 

operativos de computador; tecnologia informática e equipamento audiovisual; equipamen-

to de comunicação; redes de comunicação por computadores e equipamentos de dados de 

comunicação; equipamentos de transmissão; antenas; dispositivos de armazenamento de 

memória; fotocopiadoras; «scanners» de imagem; impressoras; equipamento de processa-

mento de dados e acessórios [eléctricos e mecânicos]; distribuidores de bilhetes; terminais 

de pagamento electrónico, distribuição de dinheiro e dispositivos de triagem; mecanismos 

de pré-pagamento; periféricos de computador; «hardware» de computador; componentes, 

peças e acessórios de computador; dispositivos áudio/visual e fotográficos; dispositivos de 

áudio e receptores de rádio; dispositivos de exposição, receptores de televisão e aparelhos 

de cinema e vídeo; dispositivos de captação e desenvolvimento de imagem; cabos de sinal 

para «IT», «AV» e telecomunicações; magnetizantes e desmagnetizantes; dispositivos para 

tratamento que utilizam electricidade; aparelhos, instrumentos e cabos de electricidade; 

aparelhos e instrumentos para a acumulação e armazenamento de electricidade; fotovol-

taicos; componentes eléctricos e electrónicos; cabos e fios eléctricos; circuitos eléctricos e 

placas de circuito eléctricos; dispositivos ópticos, intensificadores de imagem e correctores; 

intensificadores ópticos; lasers, excepto para uso medicinal; dispositivos de salvaguarda, de 

segurança, de protecção e de sinalização; alarmes e equipamentos de alerta; dispositivos 

de controlo de acesso; equipamento de mergulho; dispositivos de navegação, orientação, 

acompanhamento, alvo e concepção de mapas; instrumentos de monitorização; sensores 

e detectores; instrumentos de medição, de contagem, de alinhamento e de calibragem; 

registadores e gravadores de dados; simuladores de instrumentação; aparelhos de monito-

rização, eléctricos; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), 

de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribui-

ção, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos 

para o registo, a transmissão ou a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo 

magnético, discos acústicos; discos compactos, DVDs e outros meios de registo ou grava-

ção digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas registadoras, máquinas 

de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; «software» de 

computador; extintores de incêndio.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/08
302016000012531

(UA2016C088292)
意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/113663

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis; carros; carros de corrida; carros desportivos; peças estruturais para auto-

móveis, carros de corrida, carros desportivos, veículos terrestres, aéreos e náuticos; peças 

sobressalentes e acessórios para automóveis, carros de corrida, carros desportivos, veículos 
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terrestres, aéreos e náuticos; motores, eléctricos, para veículos terrestres; motores para 

veículos terrestres; assentos de veículos; capas para assentos de veículos; coberturas para 

veículos [com formato]; capas para volantes de veículos; capas para compartimentos de ba-

gagem [partes de automóveis]; estofos para veículos; persianas ou estores adaptados para 

automóveis; apoios de cabeça para assentos de veículos; apoios de braços para assentos de 

veículos; suportes para transporte de esquis para carros; isqueiros de charuto para auto-

móveis; remendos de borracha adesiva para reparação de câmaras-de-ar; equipamentos 

para reparação de câmaras-de-ar; suportes de bagagens ou porta-bagagens para veículos; 

indicadores e sinalizadores de direcção para veículos; almofadas para assentos de veículos; 

pneus pneumáticos; revestimentos para pneus pneumáticos [pneus]; reboques [veículos]; 

bicicletas, suas peças e acessórios, incluídos na classe 12; velocípedes, suas peças e acessó-

rios, incluídos na classe 12; triciclos, suas peças e acessórios, incluídos na classe 12; trenós 

de pé; cintos de segurança para assentos de veículos; correias ou arnês de segurança para 

assentos de veículos; sacos ou almofada de ar («airbags») [dispositivos de segurança para 

automóveis]; dispositivos antiderrapantes para pneus de veículos; assentos de segurança 

para crianças, para veículos; dispositivos contra roubo para veículos; carrinhos de bebé; 

capas para carrinhos de bebé; cadeiras ou carrinhos de empurrar de crianças; capotas, ca-

pas e toldos para carrinho de criança; pára-quedas; carrinhos de mão de duas rodas para 

transportar bagagem ou sacos; ascensores de montanha ou telesquis; carros («buggies») de 

golfe; trotinetas de empurrar («push scooters») [veículos]; carrinhos e carroças de tracção 

humana; meios de transporte de mobilidade ou passadeiras móveis; veículos; aparelhos de 

locomoção por terra, ar ou água.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/08
302016000012531

(UA2016C088292)
意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/113664

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos [vestuário]; casacos de esqui; casacos resistentes ao vento; sobretudos; casacos 

compridos; batas ou casacos de trabalho de protecção; gabardinas; casacos de malha ou lã 

(«cardigans»); pulôveres; camisas; camisetas («T-shirts»); pólos ou camisas com gola («pólo 

shirts»); camisas desportivas; blusas; camisolas («sweatshirts»); camisolas («sweaters»); ca-

misolas de malha, lã ou algodão («jerseys») [vestuário]; camisolas de malha, lã ou algodão 

de desporto; calças; calções, calções tipo Bermudas; calças de ganga («jeans»); saias; ma-

cacões; fatos de correr; fatos de treino; fatos de exercício; fatos de corrida de automóveis, 

mas que não sejam roupa protectora; fatos; vestidos; corpetes («singlets»); cintas, alças, 

suspensórios [suspensórios]; punhos, fitas e bandas de pulso (vestuário); aventais [vestuário]; 

fatos ou conjuntos inteiros interiores [vestuário]; maiôs ou bodies para ginástica; polainas 

(«leggings») [polainas]; calças justas («leggings») [calças]; xailes; faixas de vestuário; bol-

sas de cintura porta-moedas ou cintos de dinheiro [vestuário]; bolsos para vestuário; golas 

e colarinhos [vestuário]; cintas elásticas sendo roupa interior; vestuários pronto-a-vestir; 



N.º 38 — 21-9-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19869

vestuário para a chuva; vestuário impermeável; vestuário de golfe, excepto luvas; vestuário 

para motoristas; vestuário de esqui; fatos de esqui; fatos para a neve («snowsuits»); artigos 

de vestuário para aquecer o corpo («vestuários térmico») («bodywarmers»); polainas para 

joelhos [vestuário]; malhas [vestuário]; fitas para o suor; perneiras; presilhas para perneiras; 

lenços de bolso exterior de casacos; vestuário de praia; fatos de banho; toucas de banho; 

fatos de natação; calções de banho; tangas de praia; fatos de banho de duas peças («bikinis»); 

roupões de banho; roupa interior; combinações e combinados interiores [roupa interior]; 

pijamas; roupões; robes de noite ou camisas de dormir; vestuário para crianças; roupa de 

bebé; jardineiras para bebé; babetes de bebés, não em papel; babetes de pano para criança 

e para bebés; babetes, não em papel; macacões e fatinhos inteiros para criança; macacões 

e fatinhos inteiros para bebé; macacões; enxovais [vestuário]; sacos-cama para bebés 

[vestuário tipo saco usado por bebés para dormir]; meias; meias de vidro; ‘collants’; meias 

e artigos de malha; sapatos; sapatos de desporto; sapatos de ginástica; sapatilhas; chinelos; 

sandália tipo socas («mules»); sandálias; botas; calçado para desporto; botas de esqui; botas 

de pós esqui; sacos de botas de esqui; chinelas («flip-flops»); socas e tamancos; sandálias de 

banho; chinelos de banho; solas para calçado, gáspias de calçado; acessórios de metal para 

o calçado; palmilhas; biqueiras para calçado; saltos para calçado; saltos; peças antiderra-

pante para calçado; vergões para calçado; tiras para sapatos; palmilhas para fins não orto-

pédicas; biqueiras [partes de calçado]; linguetas e presilhas para sapatos e botas; sapatos 

de protecção ou protectores de sapatos; sacos térmicos («footmuffs»), não eléctricos; galo-

chas; artigos de vestuário para o pescoço; cachecóis; bandanas [lenços de pescoço]; lenços 

compridos («foulards») [vestuário]; gravatas; luvas [vestuário]; luvas de condução; luvas de 

esqui; cintos [vestuário]; manguitos («muffs») [vestuário]; mitenes; estolas de pele; bonés 

[chapelaria]; chapéus; palas de sol; viseiras [chapelaria]; boinas; fitas para a cabeça [ves-

tuário]; capuchos (vestuário); toucas de banho; máscaras de dormir; balaclavas; forros ou 

gorros de capacete [chapelaria]; viseiras para o sol [chapelaria]; resguardos para aquecer as 

orelhas [vestuário]; máscaras para protecção contra o frio; vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/08
302016000012531

(UA2016C088292)
意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/113665

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de diversão adaptados para uso com um ecrã externo ou monitor; aparelhos 

para jogos adaptados para uso com um ecrã externo ou monitor; máquinas de jogos de ví-

deo para uso com televisões; máquinas de jogos de vídeo; conjuntos de jogos de televisão; 

aparelhos para jogos; máquinas de diversão automáticas e de pré-pagamento; máquinas de 

diversão, sem serem as concebidas para serem adaptadas para uso com aparelhos de televi-

são e com um ecrã externo ou monitor; aparelhos de bolso para jogar jogos de vídeo; jogos 

de vídeo de bolso; jogos electrónicos de bolso; jogos de vídeo portáteis; jogos electrónicos 

portáteis; brinquedos electrónicos portáteis; unidades portáteis para jogar jogos de vídeo; 
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máquinas de jogos de vídeo autónomas; equipamento de jogos de computador; consolas 

de jogos electrónicos adaptadas para uso com um ecrã externo ou monitor; controladores 

para consolas de jogo; malas, sacos e bolsas especialmente adaptados para aparelhos de 

jogos de vídeo portáteis; malas, sacos e bolsas especialmente adaptados para consolas de 

jogos de vídeo; modelos de veículos à escala; modelos de carros à escala; modelos de car-

ros de corridas à escala; modelos de veículos de corridas à escala; silhuetas de modelos de 

carros de corridas; réplicas de tamanho real de carros de brinquedo; réplicas de tamanho 

real de veículos de brinquedo; réplicas de tamanho real de volantes de brinquedo; mo-

delos de resina que caracterizam cenas de corridas; modelos de automobilistas à escala; 

modelos de equipas de corridas à escala; modelos ou maquetes de brinquedo; brinquedos 

de construção de veículos; camiões de brinquedo; veículos de brinquedo; pistas de corrida 

de carros de brinquedo; volantes de brinquedo; veículos de puxar de brinquedo; camiões 

com carros de brinquedos; «karts» a pedal de brincar para crianças; brinquedos de montar 

ou para andar montado; carros de brinquedo de pedais ou que funcionam a pilhas para 

crianças andarem; carros de pedais ou que funcionam a pilhas para crianças; «go-karts» de 

brinquedo de pedais ou que funcionam a pilhas para crianças; paragens para substituição 

de pneus e reabastecimento «pit-stops» de corridas [brinquedos]; pistas de corridas [brin-

quedos]; camiões de brinquedo; reboques de brinquedo para transporte de carros; veículos 

de brinquedo controlados por rádio; carros de brinquedo controlados por rádio; estações 

de serviço de gasolina de brinquedo; garagens de carros de brincar; espaços de exposições 

para carros de brinquedo; telefones de brinquedo, brinquedos de peluche; volantes de pe-

lúcia; ursos de peluche; cartas de jogar; brinquedos concebidos para serem acopulados a 

assentos de veículos; brinquedos acolchoados para cintos de segurança; organizadores de 

brinquedos para bancos traseiros; pranchas de «skate» de rua («streetboards»); protectores 

de tornozelo [artigos de desporto]; almofadas protectoras de tornozelo para a prática de 

desporto; protectores de tornozelo para patinagem; almofadas protectoras de tornozelo 

para patinagem; trotinetas de empurrar [brinquedos]; varas para fãs e para entretenimento 

[artigos de novidade]; varas de brinquedo para fãs e para entretenimento em forma de ban-

deiras [artigos de novidade]; cordões, fitas, fios, tiras, correias ou laços para brinquedos; 

artigos e equipamento de desporto; equipamento para caça e pesca; equipamento para na-

tação; decorações para festas e decorações para árvores de Natal artificiais; aparelhos para 

feirantes e parques infantis; jogos e artigos para brincar; artigos de ginástica e de desporto; 

decorações para árvores de Natal.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/08
302016000012531

(UA2016C088292)
意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/113666

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 匯英投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬濟時總督大馬路422號星海豪庭1樓AI 

 國籍 Nacionalidade : 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。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色Pantone2717C。 

[210] 編號 N.º : N/113667

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 匯英投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬濟時總督大馬路422號星海豪庭1樓AI 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色Pantone2717C。 

[210] 編號 N.º : N/113668

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 洗之達人（集團）有限公司

   CLEAN MASTER (GROUP) LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵德街16-26號金德工業大廈1座1324及1326室

   Flat 1324 & 1326, Block 01, 13/F Golden Industrial Bldg, 16-26 Kwai Tak St, 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 : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 辦公事務；零售、批發及網上銷售時尚配件、皮革商品及袋、紡織及紡織用品；進出口代理。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色及棕色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113669

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 洗之達人（集團）有限公司

   CLEAN MASTER (GROUP) LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵德街16-26號金德工業大廈1座1324及1326室



19872 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

   Flat 1324 & 1326, Block 01, 13/F Golden Industrial Bldg, 16-26 Kwai Tak St, 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 : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 清洗衣服服務；修補衣服；消毒服務；乾洗服務；皮革保養、清洗和修補；修鞋服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色及棕色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113670

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113671

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113672

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano para a prevenção e o tratamento de doenças 

auto-imunes e inflamatórias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113673

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113674

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : Astellas Pharma Inc.

 地址 Endereço : 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113675

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : Christoph Geskes

 地址 Endereço : Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50968 Köln, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; actualização de documentação publicitária; análise do preço de custo; inquéritos de ne-

gócios; consultadoria em organização e direcção de negócios; consultadoria para direcção 

de negócios; consultadoria para recursos humanos; serviços de assessores para a direcção 

de negócios; serviços de fornecimento para terceiros [compra de produtos e serviços para 
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outras empresas]; agências de importação exportação; consultadoria profissional de ne-

gócios; contabilidade; gestão de ficheiros informáticos; agências de publicidade; venda em 

hasta pública [leilão]; transcrição de comunicações; serviços de sublocação para empresas; 

serviços de venda a retalho ou a grosso de preparações farmacêuticas, veterinárias e higié-

nicas e provisões médicas; investigações para negócios; compilação de estatísticas; serviços 

de peritagens em negócios comerciais; elaboração de extractos de contas; elaboração de 

declarações fiscais; previsões económicas; agências de informações comerciais; serviços de 

aconselhamento e informação comercial aos consumidores [loja do consumidor]; factura-

ção; publicidade pela televisão; reprodução por heliografia; direcção profissional dos negó-

cios artísticos; gestão empresarial de desportistas; gerência administrativa de hotéis; publi-

cação de textos publicitários; assistência na direcção de empresas comerciais ou industriais; 

informações de negócios; administração comercial do licenciamento de produtos e serviços 

para terceiros [serviços de]; serviços de paginação [layout] para fins publicitários; prepa-

ração de folhas de pagamento; serviços de modelos para fins publicitários ou de promoção 

de vendas; marketing; pesquisa [investigação] de mercado; estudo de mercados; sondagem 

de opinião; pesquisas de informações em ficheiros informáticos [para terceiros]; pesquisas 

comerciais; relações públicas; publicidade on-line numa rede informática; organização de 

exposições e feiras industriais para fins comerciais e publicitários; organização de desfiles 

de moda para fins promocionais; consultoria em organização de negócios; serviços de out-

sourcing [assistência em negócios comerciais]; agências de emprego; recrutamento de pes-

soal; selecção de pessoal por meio de testes psicotécnicos; afixação de cartazes; assistência 

na direcção de negócios; apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins de 

venda a retalho; serviços de comparação de preços; produção de filmes publicitários; publi-

cidade radiofónica; serviços de revistas de imprensa; decoração de montras; tratamento de 

texto; serviços de dactilografia; serviços de secretariado; angariação de patrocínios; servi-

ços de estenografia; sistematização de dados numa base de dados informática; serviços de 

resposta telefónica [para assinantes ausentes]; serviços de telemarketing; organização de 

feiras para fins comerciais ou de publicidade; difusão de anúncios publicitários; redacção de 

textos publicitários; promoção de vendas [para terceiros]; aluguer de máquinas e aparelhos 

de escritório; aluguer de fotocopiadoras; aluguer de distribuidores automáticos; aluguer de 

espaços publicitários; aluguer de material publicitário; aluguer de tempo para publicidade 

nos meios de comunicação; subscrição de serviços de telecomunicação para terceiros; ser-

viços de assinatura de jornais [para terceiros]; publicidade por correspondência; difusão 

[distribuição] de amostras; publicidade por correio directo, especificamente a distribuição 

de material publicitário (folhetos, brochuras, produtos de impressão e amostras); reprodu-

ção de documentos; processamento administrativo de ordens de compra; demonstração de 

produtos; publicidade; correio publicitário; avaliações em negócios comerciais; auditorias 

de empresas; compilação de dados numa base de dados informática; gestão de negócios co-

merciais para grupos empresariais, em particular na área dos seguros e resseguros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113676

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : Christoph Geskes

 地址 Endereço : Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50968 Köln, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : negócios financeiros; negócios monetários; negócios mobiliários; serviços de cartões de cré-

dito; serviços de cartões de débito; emissão de ordens de pagamento de valores; emissão de 

cartões de crédito; emissão de cheques de viagem; negócios bancários; empréstimos sobre 

penhores; empréstimo de títulos; cotações na bolsa; operações de compensação [câmbio]; 

corretagem de créditos de carbono (serviços de corretagem); depósito de valores; serviços 

atuariais; serviços de corretagem de acções da bolsa de valores; agências de aluguer de 

propriedades imobiliárias; corretagem; serviços de caixas de pagamento de reformas; pou-

pança [economias]; serviços de fundo de previdência; corretagem de seguros [em bolsa]; 

agências para a cobrança de dívidas; cobrança de alugueres; transferência electrónica de 

fundos; avaliações fiscais; informações em seguros; informações financeiras; fomento co-

mercial; seguros contra incêndios; análise financeira; consultadoria financeira; patrocínio 

financeiro; avaliação financeira da madeira na árvore; classificação do grau de qualidade da 

lã; avaliações financeiras [seguros, bancos, imobiliário]; serviços de financiamento; admi-

nistração de imóveis; operações de câmbios; serviços de liquidação de negócios [assuntos 

financeiros]; pagamentos por conta [prestações]; banco directo [home-banking]; agências 

imobiliárias; seguros de responsabilidade civil; gestão de imóveis; seguros de recheio; colo-

cação de fundos; seguros de veículos motorizados; subscrição de seguros de saúde; agências 

de crédito; serviços de financiamento aluguer-compra [leasing]; subscrição de seguros de 

vida; hipotecas; avaliação numismática; organização de colectas; colectas de beneficência; 

avaliação de selos; avaliação de joalharia; avaliação de antiguidades; resseguros; seguros 

de protecção jurídica; estimativas imobiliárias [avaliações]; avaliação de objectos de arte; 

avaliação dos custos de reparação [avaliação financeira]; verificação de cheques; aconselha-

mento em matéria de endividamento; assessoria técnica em matéria de seguros; subscrição 

de seguros marítimos; garantias e obrigações; seguro contra acidentes; empréstimos [finan-

ças]; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de apartamentos; constituição de capitais; 

agências de seguros; administração financeira; serviços fiduciários; arrendamento de bens 

imobiliários; arrendamento de explorações agrícolas; consultadoria em seguros; seguros; 

depósitos em cofres-fortes; agências de aluguer de alojamentos [propriedades imobiliárias]; 

despachantes de alfândega; serviços de seguros técnicos para todos os tipos de seguros; me-

diação de seguros e resseguros; serviços atuariais de seguros e resseguros; administração 

de negócios de seguros e resseguros; tratamento de pedidos de indemnização de seguros e 

resseguros; consultadoria em matéria de subscrição de seguros e subscrição de resseguros; 

consultadoria em matéria de seguros de bens imóveis, seguros de responsabilidade civil, 

resseguros, seguros para despesas legais, apólices de resseguros, seguros de vida, seguros 

contra incêndios, seguros contra acidentes e seguros de saúde, e em matéria de gestão de 

pedidos de indemnização de seguros e resseguros; aluguer e arrendamento de bens imo-

biliários (gestão de instalações); serviços de seguros no âmbito da subscrição de seguros e 

subscrição de resseguros; serviços de informações sobre seguros e resseguros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113677

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : Christoph Geskes

 地址 Endereço : Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50968 Köln, Alemanha
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 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Seguros; serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres 

humanos e animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura; serviços de aro-

materapia; cirurgia arbórea; aconselhamento em farmácia; serviços de estações termais/               

/spa; banhos públicos com fins higiénicos; lares com acompanhamento médico; serviços de 

sauna; serviços de solário; serviços de cabeleireiro para animais de estimação; banhos tur-

cos; serviços de medicina alternativa; serviços de bancos de sangue; serviços de parteira; 

assistência médica; quiroprática [quiropatia]; serviços de arranjos florais; cabeleireiros; jar-

dinagem paisagística; hospitais; serviços de terapia da fala; serviços de óptica; serviços de 

psicólogos; serviços de paramédicos; assistência veterinária; medicina dentária; serviços de 

aquicultura; serviços de viveiros de plantas; casas de repouso; centros de saúde; hospitais; 

clínicas médicas; sanatórios; salões de beleza; serviços de visagistas; pulverização aérea e 

terrestre de fertilizantes e outros produtos químicos para uso agrícola; massagistas; servi-

ços de reabilitação/desintoxicação de toxicodependentes; jardinagem; horticultura; aconse-

lhamento em saúde; serviços de implante de cabelo; serviços de fertilização/fecundação in 

vitro; enfermagem; confecção de grinaldas [arte floral]; serviços de inseminação artificial; 

paisagistas; serviços de manicure; plantação de árvores para fins de compensação de carbo-

no; fisioterapia; cirurgia plástica; manutenção de relva/relvado; extermínio de animais noci-

vos à agricultura, horticultura e silvicultura; serviços de tatuadores; serviços de tele-medi-

cina; serviços de terapia; tratamento de beleza de animais; criação de animais; eliminação 

de ervas daninhas; aluguer de material para exploração agrícola; aluguer de equipamentos 

médicos; aluguer de instalações sanitárias; serviços de farmacêuticos para elaborar receitas 

médicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113678

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : JNJ Enterprises, LLC

 地址 Endereço : 69 Defco Park Road, North Haven, Connecticut 06473, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas espirituosas destiladas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/01/27 86/888,549 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/113679

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : FRATELLI POLACCO di Polacco Giuseppe & Elio S.N.C.
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 地址 Endereço : Via Camporosolo, 198, 37047 San Bonifacio (Verona), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos industriais; gorduras industriais; óleo lubrificante; gordura lubrificante; lubrificantes; 

combustível; cera industrial; cera de iluminação; preparações de remoção de pó; energia 

eléctrica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113680

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte Ltd

 地址 Endereço : 30 Pasir Panjang Road, #08-32 Mapletree Business City, Singapore 117440

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações sanitárias para fins médicos; comi-

da dietética e substâncias adaptadas para uso médico; suplementos dietéticos para huma-

nos; emplastros, materiais para curativos; gel para uso em operações oftalmológicas; géis 

para uso dermatológico; amidos pregetanilizados modificados para fins farmacêuticos; géis 

hidratantes (farmacêuticos); preparações oftalmológicas em forma de gel; produtos farma-

cêuticos na forma de gel; revestimentos de polímeros de gel contendo um efeito bacterioló-

gico; revestimentos de polímeros de gel contendo um efeito bacteriostático; revestimentos 

de polímeros de gel que possuem um efeito anti-viral; revestimentos de polímeros de gel 

que possuem um efeito anti-séptico; pomadas anti-inflamatórias; pomadas anti-sépticas; 

substâncias dermatológicas em forma de pomadas; pomada oftalmológica para uso médico; 

pomadas medicinais para aplicação sobre a pele; pomadas medicinais para tratamento de 

condições dermatológicas; preparações medicinais em forma de pomadas; pomadas medi-

cinais; misturas de germicidas e anti-sépticos em forma de pomada; pomada líquida para 

queimaduras (medicinal) para uso em pele exposta; pomadas em compressas; pomadas 

para uso farmacêutico; pomadas de protecção; componentes anti-úlcerativos; preparações 

farmacêuticas anti-úlcerativas; curativos de queimaduras; preparações para o tratamento 

de queimaduras; preparações para utilização no tratamento de queimaduras; composições 

de adesivas para uso dentário; preparações adesivas para uso dentário; adesivos para uso 

dentário; adesivos para uso dentário (em forma de pasta); preparações químicos para uso 

dentário; produtos químicos para fins dentários.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/07/07 40201611040P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/113692

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20



19878 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

[730] 申請人 Requerente : HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

 地址 Endereço : Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holanda

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, cinzento, vermelho, verde.

[210] 編號 N.º : N/113695

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, S.A.

 地址 Endereço : 1, avenue de la gare L-1611 Luxembourg Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações anti-inflamatórias; analgésicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113697

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 深圳羅馬仕科技有限公司

   Shenzhen Romoss Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區北區松坪山齊民道3號宇陽大廈4樓南

   4F, South YuYang Building, No.3 Qimin Rd., Songpingshan, Northern Section, Hi-Tech In-

dustrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 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 : 電腦週邊設備；無線電設備；導航儀器；全球定位系統（GPS）設備；穿戴式行動追蹤器；行車

記錄儀；麥克風；揚聲器；擴音器；耳塞機；頭戴式耳機；聲音傳送裝置；可攜式媒體播放機；可

攜式收錄機；電瓶；電池充電器；電池；移動電源（可充電電池）；測速儀（照相）；連接器（資

料處理設備）。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113700

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 京王工程有限公司 

 地址 Endereço : 香港德輔道西418號太平洋廣場21樓3室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督，建築諮詢，工程進度查核，建築，水下建築，建築物防水，安裝維修水管，水下修

理，室內裝潢，清潔建築物（外表面），加熱設備安裝和修理，電器的安裝和修理，空調設備的

安裝和修理，機械安裝、保養和修理，照明設備的安裝，汽車保養和修理，運載工具保養服務，

防銹，噴塗服務，電梯安裝和修理，火警器的安裝與修理，防盜報警系統的安裝與修理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113701

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 鄭健鋒

   Cheang Kin Fong

 地址 Endereço : 澳門海灣南街寶翠花園利輝閣7/D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用衛生製劑，醫用營養品，醫用健康食品，醫用藥劑：（膠囊，軟膠囊，片劑，丸劑，顆粒，粉

劑，水劑，浸膏，酊劑，擦劑，藥膏，藥油，膏藥）醫用和獸醫用製劑，嬰兒食品，膏藥，繃敷材

料。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 燙紅，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113702

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 陳帝棉

   Chan Tai Min

 地址 Endereço : 澳門氹仔南京街73號利盛大廈17樓T座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，糖漿。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113703

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : OPTEC JAPAN KABUSHIKI KAISHA

 地址 Endereço : 15-33, Minamiaoyama 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 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 vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para óculos; publicidade; 

propaganda; análise de gestão comercial; consultadoria comercial; análise e pesquisa de 

mercado; provisão de informação relacionada com vendas comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113708

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；可可及代用咖啡；咖啡飲料；以茶葉為主的飲料；巧克力飲料；米；樹薯粉及西谷米；

麵粉及穀類調製品；麵包；糕餅及糖果；冰品；糖；蜂蜜；糖漿；酵母；發酵粉；鹽；芥末；醋；調

味醬（調味品）；調味用香料；冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113709

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精飲品；啤酒。  

[540] 商標 Marca : 



N.º 38 — 21-9-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19881

[210] 編號 N.º : N/113710

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : GLZINC PTE. LTD.

 地址 Endereço : 329 Sembawang Close #12-391 Singapore 750329

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 補習；預科學校；學校（教育）；訓練（教育培訓）；教育服務；幼兒園（教育）；提供關於教育、

培訓、娛樂、文體活動的信息（包括在線上提供信息）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113711

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : 永南食品有限公司

   Winner Food Products Limited

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大貴街20號

   20 Dai Kwai Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 烏冬；（意式）麵食，麵粉製品，意式寬麵條，意大利麵條，意式細麵條，方便麵，麵條，麵條為

主的預製食物，通心粉，挂麵；咖啡、茶、可可、糖、米、木薯澱粉、西米、咖啡代用品；麵粉及

穀類製品、麵包、糕點及糖果、冰製食品；蜂蜜、濃糖漿；鮮酵母、發酵粉；食鹽、芥末；醋、醬油

（調味品）；香料；飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113712

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : 永南食品有限公司

   Winner Food Products Limited

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大貴街20號

   20 Dai Kwai Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 烏冬；（意式）麵食，麵粉製品，意式寬麵條，意大利麵條，意式細麵條，方便麵，麵條，麵條為

主的預製食物，通心粉，挂麵；咖啡、茶、可可、糖、米、木薯澱粉、西米、咖啡代用品；麵粉及

穀類製品、麵包、糕點及糖果、冰製食品；蜂蜜、濃糖漿；鮮酵母、發酵粉；食鹽、芥末；醋、醬油

（調味品）；香料；飲用冰。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113713

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : DIC Corporation

 地址 Endereço : 35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Agentes para fins de impressão; agentes de fixação de pigmento para fins de impressão; 

agentes químicos para tingimento e estampagem de artigos têxteis; agentes de revestimento 

de superfície fluoretados; modificadores de superfície fluoretados; agentes químicos para 

repelentes de água; agentes químicos tensioactivos; agentes químicos para repelentes de 

manchas; sabões metálicos para fins industriais; agentes de têmpera; agentes de reticulação; 

inibidores de polimerização; retardadores de polimerização; cristais líquidos; carotenóides; 

retardadores de chamas; polióis; espuma de combate a incêndios; produtos químicos; ami-

do para impressão têxtil não para artigos de papelaria ou uso doméstico; adesivos sensíveis 

à pressão; adesivos não para papelaria ou uso doméstico; ácidos gordos voláteis; placas de 

impressão fotossensíveis; películas destinadas à elaboração de chapas de impressão; pelí-

culas de cobertura destinadas à elaboração de chapas de impressão; composições químicas 

para a revelação, impressão e ampliação de fotografias; adoçantes artificiais; resinas sintéti-

cas em estado bruto; plásticos não transformados [plásticos em forma primária]; polpa.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores verde relva, verde-mar médio, azul céu, branca e preta conforme repre-

sentado na figura.

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

2016/01/29 2016-009859 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/113717

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : DOMAINES REYBIER

 地址 Endereço : Cos d’Estournel, 33180 Saint-Estephe, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cerveja); vinhos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Bordô, amarelo-dourado e branco.

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

2016/07/07 16/4285790 法國 França

[210] 編號 N.º : N/113718

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : L’ERBOLARIO S.r.L.

 地址 Endereço : Viale Milano 74, 26900 Lodi, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes de toilette, detergentes líquidos para uso pessoal, champôs para o cabelo, loções 

para o cabelo, tintas para cabelos, amaciadores para o cabelo, géis para fixar cabelo, lacas 

para o cabelo, espumas para o banho, sais de banho (sem ser para fins médicos), óleos para 

o banho, antitranspirantes e desodorizantes para uso pessoal, perfumes, água-de-colónia, 

extractos de flores (perfumes), águas aromáticas (cosméticos), água de toilette, pó de talco 

(para uso toilette), pós para o corpo, óleos essenciais (aromáticos), máscaras de beleza, 

leite de limpeza, preparados para maquilhagem, produtos para remover maquilhagem, cos-

méticos para sobrancelhas, cremes cosméticos incluindo cremes hidratante, cremes anti-

-rugas, cremes de nutrientes, cremes para as mãos, cremes para reafirmar seios e cremes 

para após o banho, preparados cosméticos para cuidados da pele, dentífricos, preparados 

depilatórios, óleo de jasmim, óleo de rosa, óleo de alfazema, batons para os lábios, prepa-

rações para os cuidados das unhas, óleos para fins cosméticos, saquetas para perfumar rou-

pa, cremes de bebés, óleos para o sol, leites para o sol, cremes para o sol, géis para barbear, 

cremes para barbear, espumas para barbear, loções para depois de barbear, bálsamos para 

depois de barbear.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, tons de amarelo, tons de verde, tons de roxo, vermelho, branco, preto, casta-

nho e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/113719

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : The Gillette Company

 地址 Endereço : One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Navalhas e lâminas para a barba; distribuidores, cassettes, suportes, e cartuchos, tudo es-

pecificamente desenhado para e contendo lâminas de barbear, peças e acessórios para to-

dos os artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113720

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : The Gillette Company

 地址 Endereço : One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Acessórios para barbear, nomeadamente, pincéis e suportes para a barba para navalhas 

para a barba e pincéis para a barba.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113721

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : The Gillette Company

 地址 Endereço : One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho no sector de produtos para cuidados de higiene pessoal 

dos homens e mulheres.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113722

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : The Gillette Company

 地址 Endereço : One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados para barbear, nomeadamente, cremes para barbear, géis para barbear, loções 

para barbear, e espumas para barbear; loções e bálsamos para após barbear; produtos 

para lavar o rosto e hidratantes para antes da barba; preparados para cuidados da pele não 

medicinais; sprays para o corpo; colónia; óleos de aromaterapia, óleos essenciais para uso 

pessoal; todos os produtos atrás referidos são não-medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113723

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 厘米創建有限公司 

 地址 Endereço : 澳門青洲里45號寶華工貿大廈5樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 室內設計。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 7473C（綠色）, Pantone 7539C（灰色）, 如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/113724

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 厘米創建有限公司 

 地址 Endereço : 澳門青洲里45號寶華工貿大廈5樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 室內設計。  



19886 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色 Pantone 7473C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113727

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 1-2-12, Haneda, Ota-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de jogos de vídeo; programas de jogos de vídeo; programas de jogos de compu-

tador; software de jogos de computador; discos de jogos de vídeos e cartuchos; programas 

de jogos para telemóveis; programas de jogos de computador descarregáveis; programas de 

jogos de vídeo descarregáveis; programas de jogos de vídeo para uso com máquinas de jo-

gos de vídeo; estojos para telemóveis; gráficos, imagens e imagens animadas descarregáveis 

para computadores ou telemóveis apresentando cenas e caracteres baseados em jogos de 

computador e de vídeo; discos compactos gravados; música descarregável através de uma 

rede de computador global e dispositivos sem fios; sistemas de computador; computadores; 

placas de jogos de arcada; discos de vídeo gravados e cassetes de vídeo; publicações elec-

trónicas (descarregáveis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113728

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 1-2-12, Haneda, Ota-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de jogos online; provisão de informação relacionada com jogo online; provisão de 

instalações para divertimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113736

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : 林壽敏

   Lam Sao Man
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 地址 Endereço : 澳門黑沙灣東北大馬路建華大廈12座17/D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用健康食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113737

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : CVL Cosmetics S.A.

 地址 Endereço : Place du Port 1, Morges, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; produtos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos e loções para os cabelos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113738

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : NSE Products, Inc.

 地址 Endereço : 75 West Center, Provo, Utah 84601, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, cremes cosméticos, produtos cosméticos para os cuidados da pele, produtos 

cosméticos para a renovação da pele, produtos esfoliantes para a pele, loções para a pele, 

loções para o rosto, cremes para a pele, produtos para amaciar a pele, produtos para a lim-

peza da pele, produtos para clarificar a pele, máscaras de beleza para a pele, sabões para a 

pele, produtos tonificadores para a pele, protectores solares, produtos para os cuidados da 

pele para a remoção de rugas, cremes anti-rugas e soros para a firmeza da pele; prepara-

ções para a remoção da maquilhagem; produtos hidratantes para o rosto; toalhetes cosmé-

ticos para o rosto; produtos tonificadores, geles para a pele.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113740

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : 黃曉飛 

 地址 Endereço : 中國浙江省瑞安市塘下鎮上金西路四巷1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬製窗鎖；金屬門把手；金屬鉸鏈連接器；金屬門插銷；五金器具；門用的金屬附件；金屬合

頁；傢俱用金屬附件；金屬鎖；金屬門；金屬百葉窗；窗用的金屬附件 。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113741

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : HEURE GLOBAL PTE. LTD.

 地址 Endereço : 260 Orchard Road, #16-02 the Heeren, Singapore 238855

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；消毒劑；醫用營養食物；空氣淨化製劑；醫用手鐲；防風濕手環；防風濕指環；醫用

眼罩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113742

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : HEURE GLOBAL PTE. LTD.

 地址 Endereço : 260 Orchard Road, #16-02 the Heeren, Singapore 238855

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 磁性編碼身份鑒別手環；已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟件（已錄製）；計算機程序

（可下載軟件）；計算機遊戲軟件；可下載的計算機應用軟件；智能眼鏡（數據處理）；智能手表

（數據處理）；數據處理設備；電子記事器；時間記錄裝置；全球定位系統（GPS）設備；穿戴式

行動追蹤器；智能手機；智能卡（集成電路卡）；閃存盤；計算機硬件；筆記本電腦；電子出版物

（可下載）；數字標牌；內部通訊裝置；音頻視頻接收器；頭戴式耳機；電子圖書閱讀器；便攜

式媒體播放器；照相機（攝影）；芯片（集成電路）；電源插頭轉換器；視頻顯示屏；遙控裝置；

電子防盜裝置；電池。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113743

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : HEURE GLOBAL PTE. LTD.

 地址 Endereço : 260 Orchard Road, #16-02 the Heeren, Singapore 238855

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫用體育活動器械；振動按摩器；醫療器械和儀器；醫用內窺鏡攝像頭；心率監測設備；理療設

備；失眠用催眠枕頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113744

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : HEURE GLOBAL PTE. LTD.

 地址 Endereço : 260 Orchard Road, #16-02 the Heeren, Singapore 238855

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 戒指（首飾）；手錶；貴重金屬合金；貴重金屬藝術品；錶；珠寶首飾；計時器（手錶）；電子鐘

錶；計時儀器；精密計時器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113745

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : 謝同

   Che Tong

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路湖景豪庭第4座11樓B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；襯衫；針織服裝；鞋；帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113746

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22
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[730] 申請人 Requerente : 薛亞雄

   Sit A Hong

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路翠暉閣9樓I座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 泌尿科器械及器具，尿道探針，尿道注射器，閹割鉗，醫用電極，醫用引流管，醫療器械箱，外科

手術剪，外科醫生用鏡，外科儀器及器械。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/113754

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas; pérolas (artigos de joa-

lharia); botões de punho; molas para gravata; anéis (artigos de joalharia); pulseiras (artigos 

de joalharia); brincos; colares (artigos de joalharia); alfinetes de peito (artigos de joalha-

ria); amuletos; argolas para chaves em metais preciosos; guarda-jóias; caixas em metais pre-

ciosos; relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios; cronómetros; mecanismos para 

relógios; relógios de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de mesa; estojos para 

relógios; braceletes para relógios; correntes e molas para relógios ou vidros para relógios; 

argolas para chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); armações para relógios 

de parede e relojoaria; medalhas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/04 51493/2016 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/113755

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 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 : Apresentação de artigos de joalharia, produtos de joalharia, artigos cronométricos, reló-

gios, pedras preciosas, metais preciosos em meios de comunicação social para vendas a 
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retalho; serviços de lojas de venda a retalho on-line para artigos de joalharia, produtos de 

joalharia, relógios, pedras preciosas; aconselhamentos comerciais para aquisição e vendas 

de artigos de joalharia, pedras preciosas, artigos cronométricos e relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/04 51493/2016 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/113756

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas; pérolas (artigos de 

joalharia); botões de punho; molas para gravata; anéis (artigos de joalharia); pulseiras 

(artigos de joalharia); brincos; colares (artigos de joalharia); alfinetes de peito (artigos de 

joalharia); amuletos; argolas para chaves em metais preciosos; obras de arte em metais pre-

ciosos; guarda-jóias; caixas em metais preciosos; argolas para chaves (pequenos adornos 

de joalharia ou correntes); relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios; cronómetros; 

relógios de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de mesa; estojos para relógios; 

braceletes para relógios; correntes e molas para relógios ou vidros para relógios; armações 

para relógios de parede e relojoaria; mecanismos para relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/02 51349/2016 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/113757

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : ITOCHU Corporation

 地址 Endereço : 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka, 530-8448, Japão

 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 : Mochilas; sacos porta-fatos para viagem; sacos; sacos para campistas; sacos para alpinis-

tas; sacos de desporto; capas de chapéus-de-chuva; malas de mão; porta-chaves; bastões de 

alpinismo (montanhismo); carteiras de bolso; bolsas, carteiras; mochilas; mochilas, pastas 

escolares; malas de viagem; sacos de viagem; cofres de viagem (artigos em couro); arcas 

(bagagem); chapéus-de-chuva.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113758

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : ITOCHU Corporation

 地址 Endereço : 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka, 530-8448, Japão

 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 : Bandanas (lenços de pescoço); toucas de banho; calções de banho; fatos-de-banho; calções 

de banho; roupa de praia; sapatos de praia; cintos (vestuário); boinas, barretes; camisolas 

interiores; botas de esqui; botas; botas de desporto; calções (vestuário); toucas de duche; 

bonés; vestuário; vestuário para ginástica; casacos; ceroulas (vestuário); coletes para pes-

ca; chuteiras (futebol); calçado; luvas (vestuário); sapatilhas de ginástica; botinas (botins); 

chapéus; chapéus de papel (vestuário); faixas, fitas para a cabeça (vestuário); chapéus (cha-

pelaria); capuzes (vestuário); malhas, meias, roupa interior (vestuário); palmilhas (solas 

interiores); jaquetas (casacos) (vestuário); malhas (vestuário); camisolas (pulôveres); tricôs 

(vestuário); perneiras (leg warmers); calças justas em malha (leggings) (leg warmers); cal-

ças justas em malha (leggings) (calças); fardas (uniformes); gravatas; roupas exteriores; 

macacões (overalls); casacos (sobretudos); pijamas; ceroulas (vestuário); parkas; ponchos; 

pulôveres; pijamas; vestuário confeccionado (pronto-a-vestir); roupões de banho; sandá-

lias; cachecóis (cachecóis); xailes; sapatos; camisas de manga curta; luvas de esqui; saias; 

saias-calção (skorts); chinelos, pantufas; peúgas; polainas (grevas); camisolas, maillots de 

desporto; sapatos de desporto; meias; fatos; viseiras para o sol; suspensórios; camisolas de 

malha; fatos para natação; t-shirts; calças; turbantes; lingerie (roupa interior); roupa inte-

rior anti-transpirante; cuecas; roupa interior; roupa interior anti-transpirante; uniformes; 

coletes; viseiras (chapelaria); palas de bonés (chapelaria); coletes; roupas impermeáveis; 

fatos de esqui aquático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113759

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : ITOCHU Corporation
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 地址 Endereço : 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka, 530-8448, Japão

 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 publicidade (advertising) e publicidade (publicity); serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grossista para uma variedade de produtos em cada área de vestuá-

rio, comidas e bebidas, e serviços de mesa (livingware), suportando todos os produtos em 

conjunto; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grossista para tecidos têx-

teis e artigos de cama; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grossista para 

vestuário; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grossista para calçado (outros 

que não calçado especial para desportos); serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grossista para sacos e bolsas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por gros-

sista para artigos pessoais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grossista 

para comidas e bebidas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grossista para 

produtos desportivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113760

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Loções comuns; leites (cosméticos); cosméticos; produtos de maquilhagem; lápis cosmé-

ticos; preparações para a remoção da maquilhagem; preparações cosméticas para os cui-

dados da pele; kits de cosméticos; óleos essenciais para uso pessoal; panos ou toalhetes 

impregnados com loções cosméticas ou essências de beleza; algodão e cotonetes para uso 

cosmético; produtos de perfumaria; sabões; produtos de higiene pessoal; máscaras de bele-

za; produtos para a limpeza do rosto; produtos para a lavagem do rosto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113761

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113762

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[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 

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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113763

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desem-

penho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e 

conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis 

a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); 

software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comuni-

cação para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-
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putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarregável 

com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacionadas 

com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, ma-

teriais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica, 

computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio 

electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de 

computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-

putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; 

telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop 

holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-

vos para telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamen-

to global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo 

(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equi-

pamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de 

armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões 

de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas 

automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, 

vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositi-

vos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões 

de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; 

tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113764

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 
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grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 
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vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113765

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à 

Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e 

estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comuni-

cação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documen-

tos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 
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voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 

executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e servi-

ços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 
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transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113766

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de 

negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação 

empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, 

radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-
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mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinemato-

gráficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de pro-

gramas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo 

de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpre-

tação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento 

de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; 

aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo 

salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de inter-

pretação; programas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de 

educação e formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de 

lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113767

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[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; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-

das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de 

segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-
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municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de 

autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenti-

cação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de da-

dos electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática 

através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação 

em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com 

base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; arma-

zenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113768

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : 北京京東世紀貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創十一街18號院C座2層201室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；在通訊媒體上出租廣告時間；計算機網絡上的在線廣告；

廣告；貨物展出；特許經營的商業管理；價格比較服務；市場分析；通過網站提供商業信息；為

商品和服務的買賣雙方提供在線市場；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購

買商品或服務）；人事管理諮詢；商業企業遷移；在計算機數據庫中更新和維護數據；繪製賬

單、帳目報表；自動售貨機出租；尋找贊助；銷售展示架出租；醫用、獸醫用、衛生用製劑和醫療

用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/01 19050498 中國 China

[210] 編號 N.º : N/113773

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : Friesland Campina Nederland B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品，奶粉，淡奶及煉乳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113774

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣省新北市新莊區新北大道二段217號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中藥成藥、中草藥、中草藥藥油、中藥藥酒、跌打藥油、草藥茶（藥用）、草藥製品（藥用）、草

本製品（藥用）、藥用口服液、人蔘靈芝孢子粉（藥用食品）、營養補充劑、醫療食品、藥用飲

料、營養食品（藥用）、健康營養食品（醫藥用）、營養補充品（藥用）、中式醫藥營養品、營養

補充、蛋白質膳食補充劑、蟲草雞精、雞精（膳食補充劑）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/113775

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣省新北市新莊區新北大道二段217號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕麥食品，蜂王漿，蜂膠，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營餐品），酵

母菌，除殼燕麥，非醫用浸液，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品（營養食品），非醫用營養口服

液（營養飲料），非醫用營養品（營養食品），非醫用營養液（營養飲料），非醫用營養片（營養

食品），非醫用營養粉（營養食品），人用麥芽，粗燕麥粉，麥乳精，麥芽糖，麥類製品，果寡糖

漿，食用植物纖維（非醫藥用），樟芝片（非醫縈用營養食品），牛樟芝發酵液（非醫藥用營養食

品），牛樟芝粉末（非醫藥用營養食品），牛樟芝粒（非醫藥用營養食品），牛樟芝精（非醫藥用

營養食品），牛樟芝茶（非醫藥用營養食品）；以上貨品全包括在第三十類。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/113776

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25
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[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養液，非醫用營養粉，非醫用營養膠，螺旋藻，非醫用營養品，非醫用蜂王漿，食用王

漿，蜂蜜，食用品糖蜜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113777

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 來來超級巿場有限公司

   SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號來來集團大廈五樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬，冷凍，乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及

奶製品，食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 871C 黃金色，C56 M66 Y92 K18金色，C50 M59 Y97 K5 古銅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/113778

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 來來超級巿場有限公司

   SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號來來集團大廈五樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 871C 黃金色，C56 M66 Y92 K18金色，C50 M59 Y97 K5 古銅色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/113779

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 來來超級巿場有限公司

   SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號來來集團大廈五樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 871C 黃金色，C28 M95 Y95 K0 紅色，C16 M85 Y83 K0 橘紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/113780

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 來來超級巿場有限公司

   SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號來來集團大廈五樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬，冷凍，乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及

奶製品，食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 871C 黃金色，C28 M95 Y95 K0 紅色，C16 M85 Y83 K0 橘紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/113781

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 來來超級巿場有限公司

   SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號來來集團大廈五樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬，冷凍，乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及

奶製品，食用油和油脂。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 871C 黃金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/113782

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 來來超級巿場有限公司

   SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號來來集團大廈五樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 871C 黃金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/113783

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養品，嬰兒食品，膏藥。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 為綠色，紅色，淺藍色，黃色，棕色，白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/113784

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113785

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養品，嬰兒食品，膏藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113786

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113787

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : 醫用營養品，嬰兒食品，膏藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113788

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 賜威貿易（上海）有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區淮安路717號2號樓325室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，嬰兒全套衣，游泳衣，運動鞋，體操鞋，鞋，帽，襪，領帶，腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113789

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 上海維聚網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海漕河涇開發區松江高科技園莘磚公路518號23幢502-5室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 玩具車；由無線電控制的玩具車；成比例的模型車；玩具；拼圖玩具；積木（玩具）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113794

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 廣州市騰逸貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市天河區華夏路16號2405房（僅限辦公用途） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 用於裝化妝用品的手提包（空的）；傘；旅行包；背包；旅行包（箱）；錢包；手提包；公文包；旅

行用具（皮件）；爬山用手提袋；手杖；女用陽傘；手提箱提手；書包；購物袋；大衣箱（行李）；

運動包；帆布背包；卡片盒（皮夾子）；鑰匙盒（皮製）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113795

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : NETMARBLE GAMES Corporation

 地址 Endereço : (Guro-dong, G-Valley Biz Plaza) 20F, 300, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的智能手機應用程式（軟件）；電腦程式（可下載的軟件）；可下載的電腦遊戲軟件；已

錄製的手機遊戲軟件；線上遊戲程式；用於流動電話的電腦遊戲軟件；載有電腦程式的唯讀記

憶光碟；載有電腦程式的光碟；載有電腦遊戲程式的電子媒體；可下載的數碼錄影；可下載的

動畫；可下載的多媒體檔案；載有已錄製動畫卡通片的影視光碟和錄影帶；載有已錄製動畫的

錄影帶和影視光碟；預先錄製的非音樂電子媒體（不包括電腦軟件）；動畫卡通片；可下載的音

樂檔案。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113796

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : NETMARBLE GAMES Corporation

 地址 Endereço : (Guro-dong, G-Valley Biz Plaza) 20F, 300, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 動畫電影的製作、演示和發行；動畫電影的發行；動畫電視劇的製作和發行；動畫電視節目的

製作；通過流動應用程式的線上遊戲服務；在電腦網絡提供線上遊戲服務；通過電腦終端或

流動電話通訊方式提供遊戲服務；娛樂資訊；電視節目製作；提供關於電腦遊戲以及為遊戲加

強電腦的線上資訊；遊戲設備租賃；提供線上電子刊物（非下載的）；線上出版電子書籍和期刊

（非下載）；組織體育比賽。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113812

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 陳煥嶼

   Chen HuanYu

 地址 Endereço : 澳門如意廣場48號寶暉海景花園寶豐閣4R 
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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 : 3

[511] 產品 Produtos : 護膚品，化妝品，香精油，肥皂，香料，洗髮水，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113813

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 陳煥嶼

   Chen HuanYu

 地址 Endereço : 澳門如意廣場48號寶暉海景花園寶豐閣4R 

 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 : 調味香料，沙司，醋，芥未。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113814

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 萊華爾集團有限公司

   Labware Group Limited

 地址 Endereço : 香港新界葵涌大連排道58-66號樂聲工業中心10樓D室

   Flat D, 10/F., Roxy Industrial Centre, 58-66 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong 

Kong

 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 : 進出口代理；替他人推銷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113815

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 吳芝徵 

 地址 Endereço : 澳門高冠街25A韓閣，3FA 
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 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵包，糕點，餅乾。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 中央圖形M加蝴蝶結及外圖文字Miss Browine和Hand Made. 棕色C50,M52,Y64,K24.

   背景煙花色：綠色：C48,M16,Y50,K1. 紫色：C17,M83,Y36,K1. 紅色：C0,M83,Y62,K0. 黃色：

C13,M18,Y58,K0.（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/113816

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113817

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : Compagnie Gervais Danone

 地址 Endereço : 17 boulevard haussmann 75009 Paris França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de 

fruta, incluindo aqueles que contêm vitaminas, minerais e ou ervas, xaropes e outras pre-

parações para bebidas; bebidas isotónicas (não medicinais); bebidas energéticas; águas com 

sabores.

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca： 19.7.1 Garrafas ou frascos de secção horizontal circular ou elíptica.

        19.7.22 Garrafas ou frascos com caneluras verticais, horizontais ou outros.



N.º 38 — 21-9-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19913

[210] 編號 N.º : N/113818

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas; pérolas (artigos de 

joalharia); botões de punho; molas para gravata; anéis (artigos de joalharia); pulseiras 

(artigos de joalharia); brincos; colares (artigos de joalharia); alfinetes de peito (artigos de 

joalharia); amuletos; argolas para chaves em metais preciosos; obras de arte em metais pre-

ciosos; guarda-jóias; caixas em metais preciosos; argolas para chaves (pequenos adornos 

de joalharia ou correntes); relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios; cronómetros; 

relógios de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de mesa; estojos para relógios; 

braceletes para relógios; correntes e molas para relógios ou vidros para relógios; armações 

para relógios de parede e relojoaria; mecanismos para relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/18 52152/2016 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/113824

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : JFC JAPAN INC.

 地址 Endereço : 3-11, Nihonbashi Koamicho, Chuo-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras comestíveis; gorduras vegetais (comestíveis); óleos e gorduras animais 

para alimentos; óleos e gorduras processadas para alimentos; produtos lácteos; leite; natas 

[produtos lácteos]; queijo; bebidas de ácido láctico; bebidas de bactérias de ácido láctico; 

manteiga; leite fermentado; leite em pó [não para bebés]; carne para consumo humano 

[fresca, refrigerada ou congelada]; carne de vaca; carne de frango; carne de porco; ovos; 

marisco, não vivo; legumes congelados; frutas congeladas; produtos de carne processa-

da; produtos de marisco processado; blocos de bonitos cozidos, fumados e depois secos 

[Katsuo-bushi]; pedaços secos de geleia de agar [kanten]; flocos de carne de peixe seco 

[kezuri-bushi]; farinha de peixe para consumo humano; aparas comestíveis de algas secas 

[tororo-kombu]; folhas de alga seca [Hoshi-nori]; algas castanhas secas (processadas) para 

consumo humano [Hoshi-hijiki]; algas secas comestíveis [Hoshi-wakame]; folhas de algas 

marinhas «laver» torradas [yaki-nori]; legumes e frutas processadas; geleias, doces, compo-

tas; molhos de fruta; batatas fritas; frutos de casca rija, processados; pedaços de tofu frito 

[abura-age]; pedaços de tofu liofilizados [kohri-dofu]; geleia de raiz de língua-de-diabo 

[konnyaku]; leite da soja [substituto do leite]; tofu; grãos de soja fermentados [natto]; massa 

de inhame; refeições preparadas que consistem principalmente de bolos de peixe, legumes, 

ovos cozidos e caldo (oden); ovos transformados; guisados de caril, guisados e misturas de 

sopas pré-confeccionados; flocos secos de algas «nori» para polvilhar sobre arroz em água 

quente (ochazuke-nori); Furi-kake [flocos secos de peixe, carne, legumes ou algas]; Name-
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-mono [prato de soja fermentada]; leguminosas de conserva; proteínas para consumo hu-

mano.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/29 2016-35256 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/113825

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : JFC JAPAN INC.

 地址 Endereço : 3-11, Nihonbashi Koamicho, Chuo-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Aglutinantes para gelados alimentares; amaciadores de carne para uso doméstico; prepa-

rações para endurecer natas batidas; preparações aromáticas para alimentos; chá; café; ca-

cau; gelo; produtos de pastelaria; pão; sanduíches; bolos recheados cozidos no vapor; ham-

búrgueres [sanduíches]; pizzas frescas; cachorros-quentes [sanduíches]; empadas de carne; 

temperos; molhos [condimentos]; pasta de feijão de soja [condimento]; molho Worcestershi-

re; molhos de carne; ketchup [molho]; molho de soja [molho de soja]; vinagre; misturas de 

vinagre [condimentos]; temperos de molho de soja [soba-tsuyu]; molhos para salada; molho 

branco; maionese; molhos para carne assada; molho de ostras; molho de tomate; molho 

Teriyaki; molho tártaro; molhos de fruta; açúcar em cubos; frutose para alimentos; cristais 

de açúcar [sem ser confeitaria]; açúcar; maltose; mel; glicose para fins culinários; xarope de 

amido em pó para alimentos; xarope de amido para fins alimentares; sal de cozinha mistu-

rado com sementes de gergelim; sal; sementes de gergelim torradas e moídas para uso como 

temperos; sal de aipo; temperos Umami [condimentos alimentares]; especiarias; caril em 

pó [especiaria]; misturas para gelados; misturas de sorvetes; café não torrado; grãos proces-

sados; bolinhos chineses recheados (gyoza, cozido); bolinhos chineses cozinhados em vapor 

(shumai, cozidos); sushi; bolas de mistura de massa fritas com pequenos pedaços de polvo 

[takoyaki]; almoços pré-embalados constituídos principalmente por arroz, incluindo tam-

bém carne, peixe ou legumes; ravioli; bolas de arroz torradas congeladas; bolas de arroz 

grelhadas congeladas; fermento em pó; koji [arroz maltado fermentado]; levedura; fermento 

em pó; preparações para fazer produtos de confeitaria; molhos para pasta; borras de saqué 

(subproduto do arroz para uso alimentar); arroz; aveia descascada; cevada descascada; glú-

ten preparado como alimento; farinha para uso alimentar.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/29 2016-35256 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/113826

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : JFC JAPAN INC.

 地址 Endereço : 3-11, Nihonbashi Koamicho, Chuo-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; refrigerantes; sumos de frutos; sumos de legumes [bebidas]; extractos de lúpulo 

para fazer cerveja; água potável contendo suplementos nutricionais (excepto para fins me-

dicinais); água potável com adição de nutrientes (excepto para fins medicinais); bebidas não 

alcoólicas para fins nutricionais (excepto para fins medicinais); 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

2016/03/29 2016-35256 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/113827

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : 上海維聚網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海漕河涇開發區松江高科技園莘磚公路518號23幢502-5室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 玩具車；由無線電控制的玩具車；成比例的模型車；玩具；拼圖玩具；積木（玩具）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113828

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : 汪建華 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福榮路泰然碧海紅樹園2號樓西座26H 

 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 : 書籍；印刷出版物；報紙；雜誌（期刊）；海報；新聞刊物；期刊；連環漫畫書；說明書；歌曲集。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113829

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : 黎祖健 

 地址 Endereço : 中國廣州市荔灣區葵逢西滘村143號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 內衣；服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服

裝）；披肩；領帶；圍巾；衣服吊帶；服裝帶（衣服）；腰帶；衣服吊帶；裙子；褲子；外套；乳

罩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113830

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : 吉林省佐丹力生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國吉林省長春市高新北區盛北大街3333號長春北湖科技園B3棟四層 

 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 : 菊苣（咖啡代用品）；茶飲料；人參糖；蜂蜜；穀粉製食品；以穀物為主的零食小吃；由碎谷、乾

果和堅果製的早餐食品；穀類製品；豆粉；魔芋粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113831

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : 吉林省佐丹力生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國吉林省長春市高新北區盛北大街3333號長春北湖科技園B3棟四層 

 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 : 菊苣（咖啡代用品）；茶飲料；人參糖；蜂蜜；穀粉製食品；以穀物為主的零食小吃；由碎谷、乾

果和堅果製的早餐食品；穀類製品；豆粉；魔芋粉。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113832

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY 1-9005, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113833

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY 1-9005, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113834

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY 1-9005, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/113835

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : Pisco Porton, LLC

 地址 Endereço : 13430 NW Freeway, Highway 290, Suite 900, Houston, Texas 77040, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113836

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : Pisco Porton, LLC

 地址 Endereço : 13430 NW Freeway, Highway 290, Suite 900, Houston, Texas 77040, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113837

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : ICBM Holdings Ltd

 地址 Endereço : 5-8-5 Minami Aoyama, Minato-Ku, Tokyo 107-0062 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; casacos; gabardinas; jaquetas; calças; camisolas; coletes; camisas; T-shirts; 

sweat shirts; calções; luvas; chapelaria; chapéus; cintos para vestuário; calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113838

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : 凌志壹號有限公司

   LEXUS ONE COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣茘枝角道808號好運工業中心808室

   Rm 808, Goodluck Ind. Ctr., 808 Lai Chi Kok Rd., Cheung Sha Wan, KL, Hong Kong.

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶葉；綠茶粉；果茶；茶包；花茶；花草茶；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲料；茶；用作茶葉代用

品的花或葉；冰茶；茶飲料；蜂蜜；餅乾；甜食；麵包；三明治；糕點；方便米飯；麵條；速食麵；

醬油；調味品；調味醬汁。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113839

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : 凌志壹號有限公司

   LEXUS ONE COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣茘枝角道808號好運工業中心808室

   Rm 808, Goodluck Ind. Ctr., 808 Lai Chi Kok Rd., Cheung Sha Wan, KL, Hong Kong.

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貨物展出；樣品散發；廣告；計算機網絡上的在線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商

業管理輔助；飯店商業管理；特許經營的商業管理；組織商業或廣告展覽；進出口代理；替他人

推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；食品及飲品零售或批發服務；茶葉的批發及

零售；果茶的批發及零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113840

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : 凌志壹號有限公司

   LEXUS ONE COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣茘枝角道808號好運工業中心808室

   Rm 808, Goodluck Ind. Ctr., 808 Lai Chi Kok Rd., Cheung Sha Wan, KL, Hong Kong.

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 中式餐館；冷熱飲料店；小食店；茶餐廳；冰室；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐

館；快餐館；流動飲食供應；茶館；烹飪設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113841

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : 鄧氏酒店集團管理有限公司

   SG Hotel Group Management Limited

 地址 Endereço : 香港九龍旺角廣東道1163號中華漆廠大廈8樓

   8/F, China Paint Bldg, 1163 Canton Rd, Mong Kok, Kowloon, Hong 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）；預訂臨時住所；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；寄宿處；

寄宿處預訂；旅館預訂；酒吧服務；旅館預訂；飯店；臨時住宿處出租；餐館；自助餐館；會議室

出租；烹飪設備出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113842

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[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 

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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113843

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[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 

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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113844

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[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 

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.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113845

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulseiras (artigos de 

joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito 

(artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos para relógios, 

ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); mecanismos para relógios de 

parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes para relógios, cai-

xas em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/31 53969/2016 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/113846

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : 芳珂株式会社

   FANCL CORPORATION

 地址 Endereço : 89-1, Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa-ken, 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 : Máscaras de beleza; leite de limpeza para fins de toilette; óleos de limpeza para fins de 

toilette; géis de limpeza para fins de toilette; estojos de cosméticos para o rosto; estojos de 

cosméticos para as mãos; estojos de cosméticos para os cuidados da pele; cremes cosmé-

ticos; água de toilette; lenços de papel impregnados com loções cosméticas; preparados 

para branquear a pele; hidratantes; loções leitosas; anti-transpirantes (artigos de higiene 

pessoal); preparações cosméticas para banhos; cotonetes de algodões para fins cosméticos; 

algodão em rama para fins cosmético; papel abrasivo; cosméticos para sobrancelhas; prepa-

rações para proteção solar (cosméticos); sombra para os olhos; delineador para os olhos; lo-

ções para o cabelo; batom para os lábios; rouge para as bochechas; pó para a maquilhagem; 

maquilhagem para os olhos; maquilhagem para os lábios; vernizes para as unhas; lápis cos-

méticos; champôs; sabonetes; sabão líquido; sabões em pó; amaciadores de cabelo; espuma 

para o cabelo (para tratamento e pentear); dentífricos; água-de-colónia; perfumes; óleos 

essenciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113847

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26
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[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/113848

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[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/113849

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[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/113850

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113851

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[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/113852

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[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/113853

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : HEMPEL A/S

 地址 Endereço : Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 Kongens Lyngby, Dinamarca

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Tintas; vernizes; lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madei-

ra; matérias tintoriais; mordentes; tintas ignífugas; diluentes para tintas; espessantes para 

tintas; primários (tintas); selantes (tintas); tintas anticorrosivas; tintas impermeáveis; tintas 

acrílicas; tintas decorativas; tintas para pisos; tintas em pó; tintas de verniz; tintas de bor-

racha; tintas de alumínio; tintas de esmalte; revestimentos de tinta; tintas anti-incrustantes; 

tintas para uso marítimo; agentes de preenchimento sob a forma de tintas; preservativos 

anti-ferrugem e anti-deterioração de madeira; tintas com efeito especial (com excepção das 

tintas de isolamento); tintas para o tratamento de mastros para barcos e navios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113854

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : HEMPEL A/S

 地址 Endereço : Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 Kongens Lyngby, Dinamarca

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Tintas; vernizes; lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madei-

ra; matérias tintoriais; mordentes; tintas ignífugas; diluentes para tintas; espessantes para 

tintas; primários (tintas); selantes (tintas); tintas anticorrosivas; tintas impermeáveis; tintas 

acrílicas; tintas decorativas; tintas para pisos; tintas em pó; tintas de verniz; tintas de bor-

racha; tintas de alumínio; tintas de esmalte; revestimentos de tinta; tintas anti-incrustantes; 

tintas para uso marítimo; agentes de preenchimento sob a forma de tintas; preservativos 

anti-ferrugem e anti-deterioração de madeira; tintas com efeito especial (com excepção das 

tintas de isolamento); tintas para o tratamento de mastros para barcos e navios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113855

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : HEMPEL A/S

 地址 Endereço : Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 Kongens Lyngby, Dinamarca

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Tintas; vernizes; lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madei-

ra; matérias tintoriais; mordentes; tintas ignífugas; diluentes para tintas; espessantes para 

tintas; primários (tintas); selantes (tintas); tintas anticorrosivas; tintas impermeáveis; tintas 

acrílicas; tintas decorativas; tintas para pisos; tintas em pó; tintas de verniz; tintas de bor-

racha; tintas de alumínio; tintas de esmalte; revestimentos de tinta; tintas anti-incrustantes; 

tintas para uso marítimo; agentes de preenchimento sob a forma de tintas; preservativos 

anti-ferrugem e anti-deterioração de madeira; tintas com efeito especial (com excepção das 

tintas de isolamento); tintas para o tratamento de mastros para barcos e navios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113856

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : HEMPEL A/S
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 地址 Endereço : Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 Kongens Lyngby, Dinamarca

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Tintas; vernizes; lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madei-

ra; matérias tintoriais; mordentes; tintas ignífugas; diluentes para tintas; espessantes para 

tintas; primários (tintas); selantes (tintas); tintas anticorrosivas; tintas impermeáveis; tintas 

acrílicas; tintas decorativas; tintas para pisos; tintas em pó; tintas de verniz; tintas de bor-

racha; tintas de alumínio; tintas de esmalte; revestimentos de tinta; tintas anti-incrustantes; 

tintas para uso marítimo; agentes de preenchimento sob a forma de tintas; preservativos 

anti-ferrugem e anti-deterioração de madeira; tintas com efeito especial (com excepção das 

tintas de isolamento); tintas para o tratamento de mastros para barcos e navios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113857

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, S.A.

 地址 Endereço : 1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg, Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Anti-inflamatórios; preparações anti-inflamatórias; analgésicos; preparações para o alívio 

da dor.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, cinzento e azul.

[210] 編號 N.º : N/113872

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113873

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械，假肢，假眼和假牙，矯形用品，縫合用材料。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113874

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113875

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113876

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務，獸醫服務，人或動物的衛生和美容服務，農業、園藝和林業服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113882

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心12樓 

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

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras (Entidade pública) 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電子出版物（可下載）、可下載的影像文件。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113883

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心12樓 

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

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras (Entidade pública) 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 小冊子、紙張（文具）、信封（文具）、明信片、印刷品、小冊子（手冊）、平面圖、傳單、名片、請

帖、海報、書籍、印刷出版物、包裝用紙袋或塑料袋（信封小袋）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113884

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心12樓 

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

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras (Entidade pública) 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 張貼廣告、戶外廣告、真接郵件廣告、廣告宣傳本的出版、廣告宣傳、電視廣告、廣告版面設

計、廣告片製作、替他人推銷、市場營銷。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113885

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心12樓 

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

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras (Entidade pública) 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 旅遊陪伴、觀光旅遊、安排遊覽。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113886

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心12樓 

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

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras (Entidade pública) 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織教育或娛樂競賽、安排和組織學術討論會、安排和組織會議、安排和組織大會、組織文

化或教育展覽、安排和組織專家討論會、安排和組織專題研討會、安排和組織培訓班、組織舞

會、組織表演（演出）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113887

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心12樓 

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

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras (Entidade pública) 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : 電子出版物（可下載）、可下載的影像文件。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡（C5, M85, Y100, K58）及黃（C5, M36, Y100, K3）如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113888

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心12樓 

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

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras (Entidade pública) 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 小冊子、紙張（文具）、信封（文具）、明信片、印刷品、小冊子（手冊）、平面圖、傳單、名片、請

帖、海報、書籍、印刷出版物、包裝用紙袋或塑料袋（信封小袋）。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡（C5, M85, Y100, K58）及黃（C5, M36, Y100, K3）如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113889

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心12樓 

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

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras (Entidade pública) 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 張貼廣告、戶外廣告、真接郵件廣告、廣告宣傳本的出版、廣告宣傳、電視廣告、廣告版面設

計、廣告片製作、替他人推銷、市場營銷。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡（C5, M85, Y100, K58）及黃（C5, M36, Y100, K3）如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113890

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局 
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 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心12樓 

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

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras (Entidade pública) 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 旅遊陪伴、觀光旅遊、安排遊覽。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡（C5, M85, Y100, K58）及黃（C5, M36, Y100, K3）如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113891

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 旅遊局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心12樓 

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

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras (Entidade pública) 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織教育或娛樂競賽、安排和組織學術討論會、安排和組織會議、安排和組織大會、組織文

化或教育展覽、安排和組織專家討論會、安排和組織專題研討會、安排和組織培訓班、組織舞

會、組織表演（演出）。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡（C5, M85, Y100, K58）及黃（C5, M36, Y100, K3）如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113892

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/27

[730] 申請人 Requerente : MACAUMAMI資訊科技有限公司

 地址 Endereço : 澳門風順堂街15號豐明大廈地下A1 

 國籍 Nacionalidade : 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。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色，白色（如圖所示）。 
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[210] 編號 N.º : N/113893

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/27

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos e software para telefones móveis, telefones inteligentes, assistentes 

digitais pessoais ou computadores (incluindo os transferíveis); software de aplicação; pro-

gramas e software de computador; programas e software de jogos para consolas de jogos de 

vídeo; ficheiros de música e de som transferíveis através da Internet; ficheiros de imagens 

fixas, de filmes de animação e de filmes cinematográficos transferíveis através da Internet; 

suportes de áudio pré-gravados; suportes de vídeo pré-gravados; publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/113894

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/27

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, 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 : Fornecimento de jogos on-line através de telefones móveis, telefones inteligentes, assisten-

tes digitais pessoais ou computadores; fornecimento de informações sobre jogos on-line; 

fornecimento de publicações electrónicas; organização e realização de concursos e outros 

eventos de entretenimento na área de jogos on-line; produção e distribuição de programas 

de animação televisivos; produção e distribuição de vídeos ou filmes de animação para fins 

de entretenimento; serviços de entretenimento; serviços de informação de entretenimento; 

serviços educacionais na área de jogos.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/113895

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/27

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos e software para telefones móveis, telefones inteligentes, assistentes 

digitais pessoais ou computadores (incluindo os transferíveis); software de aplicação; pro-

gramas e software de computador; programas e software de jogos para consolas de jogos de 

vídeo; ficheiros de música e de som transferíveis através da Internet; ficheiros de imagens 

fixas, de filmes de animação e de filmes cinematográficos transferíveis através da Internet; 

suportes de áudio pré-gravados; suportes de vídeo pré-gravados; publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113896

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/27

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, 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 : Fornecimento de jogos on-line através de telefones móveis, telefones inteligentes, assisten-

tes digitais pessoais ou computadores; fornecimento de informações sobre jogos on-line; 

fornecimento de publicações electrónicas; organização e realização de concursos e outros 

eventos de entretenimento na área de jogos on-line; produção e distribuição de programas 

de animação televisivos; produção e distribuição de vídeos ou filmes de animação para fins 

de entretenimento; serviços de entretenimento; serviços de informação de entretenimento; 

serviços educacionais na área de jogos.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/113897

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/27

[730] 申請人 Requerente : 北京御茶膳房食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區安定門內大街106號（二層西） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶，糖果，蛋糕，餡餅（點心），糕點，月餅，麵包，粽子，元宵，麵條。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113899

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/27



19934 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

[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/113900

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/27

[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/113901

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/27

[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/113918

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/27

[730] 申請人 Requerente : 廣州德億化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市白雲區七星街14號502室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香皂；洗面奶；洗澡用化妝品；香精油；化妝品；香水；美容面膜；增白霜；去斑霜；牙膏。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113919

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 Gt, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件；通過移動電話網絡上下載的視頻電腦遊戲；互動

電腦遊戲；多媒體計算機遊戲程序；從計算機網絡上下載的互動電腦遊戲軟件；錄音帶；電子

筆記本；磁片；錄有電腦程式之光碟；錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體；電腦軟件（錄製好

的）；電子書；唱片；動畫片；電腦網路用儲值卡；電腦鍵盤；電腦滑鼠；錄有電腦程式之光碟；

電子字典；數碼影音光碟；流動手提電話；電腦程式；電腦硬體；網路儲存設備；網路硬體設

備；網路通訊設備。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113920

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 Gt, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 通過移動電話提供電子遊戲服務；通過互聯網、電話和移動電話網絡提供電腦遊戲服務；通過

計算機終端或移動電話的通信提供遊戲服務；網路遊戲；虛擬實境遊戲場；提供關於休閒方面

之資訊；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；書刊出版及發行之查詢；雜誌之查

詢；提供有關休閒娛樂之資訊；電動玩具遊樂場；動物園；休閒牧場；遊樂園；電子遊藝場；提

供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；提供線上遊戲服務（由電腦網絡提供）；舉

辦娛樂競賽；影片之製作；影片之發行；唱片之製作；電視節目製作；電動玩具租賃；在網際網

絡上舉辦講座、會議及研討會；為遊戲娛樂目的在網際網路上籌備比賽；線上電子書籍及雜誌

之出版；書刊之編輯。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113921

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 赫曼·米勒有限公司

   HERMAN MILLER, INC.

 地址 Endereço : 美國密歇根州澤蘭市東部大道855號

   855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan 49464, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；已錄製的計算機操作程序；已錄製的計算機程序（程序）；監視程序

（計算機程序）；計算機存儲裝置；計算機程序（可下載軟件）；計算機軟件（已錄製）；計算機

軟體（可錄製）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113922

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 赫曼·米勒有限公司

   HERMAN MILLER, INC.

 地址 Endereço : 美國密歇根州澤蘭市東部大道855號

   855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan 49464, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬牆磚；非金屬門；建築用非金屬平板；非金屬屋頂；建築用非金屬磚瓦；磚；非金屬天花

板；非金屬建築結構；建築用非金屬嵌條；非金屬建築材料；非金屬建築物遮蓋物。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113923

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 赫曼·米勒有限公司

   HERMAN MILLER, INC.
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 地址 Endereço : 美國密歇根州澤蘭市東部大道855號

   855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan 49464, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；傢俬（家居）；辦公家俱。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113924

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 赫曼·米勒有限公司

   HERMAN MILLER, INC.

 地址 Endereço : 美國密歇根州澤蘭市東部大道855號

   855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan 49464, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 窗簾布；裝飾織品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113925

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 赫曼·米勒有限公司

   HERMAN MILLER, INC.

 地址 Endereço : 美國密歇根州澤蘭市東部大道855號

   855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan 49464, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 室內裝飾設計；建築學諮詢；建築製圖；技術諮詢。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113926

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 科譽（香港）有限公司

   POSH Office Systems (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 香港鰂魚涌英皇道979號太古坊和域大廈3樓東翼

   3/F East, Warwick House, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；辦公傢俱；計算機架；椅子（座椅）；沙發；陳列櫃（傢俱）；圖書館書架；檔案框架（傢

俱）；索引卡片櫃（傢俱）；文件櫃；書架；工作台；屏風（傢俱）；書桌；桌子；桌面；木製傢俱隔

板。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113927

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Church & Dwight Co., Inc.

 地址 Endereço : 500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 護髮、定型和造型用品，亦即洗髮精、潤髮乳、豐盈護髮乳、護髮霜、頭髮造型劑和噴霧劑；非

藥用禿頭遮蔽乳液；假髮黏著劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113928

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Church & Dwight Co., Inc.

 地址 Endereço : 500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, 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 : 髮用膳食補充品；治療禿頭局部皮膚用藥劑。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113929

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Church & Dwight Co., Inc.

 地址 Endereço : 500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 梳子與刷子。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113930

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Church & Dwight Co., Inc.

 地址 Endereço : 500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 提供卷髮樣式的假髮（卷髮假髮）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113931

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Church & Dwight Co., Inc.

 地址 Endereço : 500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 提供護髮和假髮產品為主的線上零售商店服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113932

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Church & Dwight Co., Inc.

 地址 Endereço : 500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 護髮、定型和造型用品，亦即洗髮精、潤髮乳、豐盈護髮乳、護髮霜、頭髮造型劑和噴霧劑；非

藥用禿頭遮蔽乳液；假髮黏著劑。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113933

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Church & Dwight Co., Inc.

 地址 Endereço : 500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, 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 : 髮用膳食補充品；治療禿頭局部皮膚用藥劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113934

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Church & Dwight Co., Inc.

 地址 Endereço : 500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 梳子與刷子。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113935

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Church & Dwight Co., Inc.

 地址 Endereço : 500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 提供卷髮樣式的假髮（卷髮假髮）。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113936

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Church & Dwight Co., Inc.

 地址 Endereço : 500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 提供護髮和假髮產品為主的線上零售商店服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113937

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 林洪叠

   Lam Hong Tip

 地址 Endereço : 澳門波爾圖街341號9樓F座（金苑大廈）

 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 : 紅色，白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/113938

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華為總部辦公樓

   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 : 9

[511] 產品 Produtos : 智能眼鏡；智能手錶；計算機屏幕專用保護膜；穿戴式行動追蹤器；智能手機用套；智能手機用

殼；手機屏幕專用保護膜；自拍杆（手持單腳架）；可視電話；數碼相框；麥克風；連接器（數據

處理設備）；數據處理設備；集成電路卡；信號轉發器；揚聲器音箱；音頻視頻接收器；視頻顯

示屏；網絡通訊設備；調制解調器；便攜式計算機用套；智能手機；電池；電池充電器；移動電

源（可充電電池）；平板電腦；便攜式計算機；筆記本電腦；便攜式計算機專用包；頭戴式耳機；

耳塞機；揚聲器；便攜式媒體播放器；聲音傳送裝置；攝像機；照相機（攝影）；手機帶；計算機

鍵盤；鼠標（計算機外圍設備）；電話機套；磁性編碼身份鑒別手環；計步器；電子監控裝置；
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連線手環（測量儀器）；已錄製的計算機程序（程序）；已錄製的計算機操作程序；計算機程序

（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；光學鏡頭；操作系統程序；計算機終端設備；加密

用計算機軟件；虛擬現實遊戲軟件；無線內容傳送用計算機軟件；編輯圖像、聲音和視頻用計算

機程序；通信計算機；圖像、圖表和文字處理軟件；液晶顯示器；掌上電腦；電話套；計算機網

絡集線器；計算機網絡交換機；計算機網絡橋接器；解調器；無線電發射器；內置調制解調器；

短距離無線電設備；網絡電話機；智能手機用翻蓋式保護套；車載磁帶播放器；車載電視；電

子書閱讀器；電視接收器（電視機）；移動電話用耳機；智能手機用無線耳機；通訊設備用麥克

風；視頻監控器；耳機；移動電話用免提裝置。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113939

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華為總部辦公樓

   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 : 9

[511] 產品 Produtos : 智能眼鏡；智能手錶；計算機屏幕專用保護膜；穿戴式行動追蹤器；智能手機用套；智能手機用

殼；手機屏幕專用保護膜；自拍杆（手持單腳架）；可視電話；數碼相框；麥克風；連接器（數據

處理設備）；數據處理設備；集成電路卡；信號轉發器；揚聲器音箱；音頻視頻接收器；視頻顯

示屏；網絡通訊設備；調制解調器；便攜式計算機用套；智能手機；電池；電池充電器；移動電

源（可充電電池）；平板電腦；便攜式計算機；筆記本電腦；便攜式計算機專用包；頭戴式耳機；

耳塞機；揚聲器；便攜式媒體播放器；聲音傳送裝置；攝像機；照相機（攝影）；手機帶；計算機

鍵盤；鼠標（計算機外圍設備）；電話機套；磁性編碼身份鑒別手環；計步器；電子監控裝置；

連線手環（測量儀器）；已錄製的計算機程序（程序）；已錄製的計算機操作程序；計算機程序

（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；光學鏡頭。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113941

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 金倉（BVI）有限公司

   CAPITAL CREATION (BVI) LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島嶼羅德成大街263號

   263 Main Street, 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 : 為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；市場營銷；替他人推銷；進出口代理；對購買定單進

行行政處理；開發票；將信息編入計算機數據庫；計算機數據庫信息系統化；在計算機數據庫
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中更新和維護數據；為零售目的在通訊媒體上展示商品；計算機網絡上的在線廣告；廣告；樣

品散發；通過網站提供商業信息；提供商業和商務聯繫信息；為消費者提供商業信息和建議

（消費者建議機構）；價格比較服務；貨物展出。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113959

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 中國註冊金融分析師協會有限公司 

 地址 Endereço : 九龍彌敦道494-496號晉利商業大厦13樓 

 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 : 課程培訓。 

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/113960

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州妮趣化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港中路350號之七1504房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；洗髮劑；洗髮粉；清潔製劑；化妝品；玫瑰油；牙膏；研磨材料；空氣芳香劑；染髮劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113961

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州妮趣化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港中路350號之七1504房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；貨物展出；外購服務（商業輔助）；市場營銷；人事管理諮詢；會計；藥用、獸醫用、衛生

用製劑和醫療用品的零售或批發服務；計算機文檔管理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市

場；特許經營的商業管理。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113962

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州妮趣化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港中路350號之七1504房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；洗髮劑；洗髮粉；清潔製劑；化妝品；玫瑰油；牙膏；研磨材料；空氣芳香劑；染髮劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113963

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州妮趣化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港中路350號之七1504房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；貨物展出；外購服務（商業輔助）；市場營銷；人事管理諮詢；會計；藥用、獸醫用、衛生

用製劑和醫療用品的零售或批發服務；計算機文檔管理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市

場；特許經營的商業管理。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113966

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 



N.º 38 — 21-9-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19945

[210] 編號 N.º : N/113967

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Cartas de jogar, fichas; conjuntos de fichas de póquer e respetivos acessórios; equipamento 

para jogar póquer e/ou jogos de cartas; fichas e dados [equipamento para jogos]; copos para 

jogos de dados; bolas de desporto; aparelhos de desporto; bolsas adaptadas especialmente 

para equipamento desportivo; peluches [brinquedos]; brinquedos; jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113968

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Divertimento; serviços de entretenimento exclusivamente relacionados com jogos de pó-

quer a dinheiro; divertimento televisivo; programas de televisão; actividades desportivas e 

culturais; serviços de jogos de póquer; serviços de jogos de cartas; organização, produção, 

patrocínio e apresentação de torneios de póquer, competições de póquer, concursos de pó-

quer, jogos de póquer, eventos de jogos, eventos desportivos e de póquer, jogos de póquer 

e jogos de cartas; fornecimento de torneios de póquer, competições de póquer, concursos 

de póquer, jogos de póquer, eventos de jogos, eventos de póquer, jogos de póquer e jogos 

de cartas, através de televisão ou em linha a partir de uma base de dados informática ou 

via Internet; fornecimento de informações sobre serviços de entretenimento, atividades 

desportivas, atividades culturais, torneios de póquer, competições de póquer, concursos de 

póquer, jogos de póquer, eventos de jogos, eventos de póquer, jogos de póquer e jogos de 

cartas; fornecimento de publicações e boletins informativos eletrónicos em linha nos domí-

nios do entretenimento, atividades desportivas, jogos de póquer, jogos de cartas e torneios 

de póquer; fornecimento de serviços de notícias, consultadoria e de assessoria relacionados 

com quaisquer dos serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113969

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.
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[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/04 015403587 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/113970

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Cartas de jogar, fichas; conjuntos de fichas de póquer e respetivos acessórios; equipamento 

para jogar póquer e/ou jogos de cartas; fichas e dados [equipamento para jogos]; copos para 

jogos de dados; bolas de desporto; aparelhos de desporto; bolsas adaptadas especialmente 

para equipamento desportivo; peluches [brinquedos]; brinquedos; jogos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/04 015403587 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/113971

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Divertimento; serviços de entretenimento exclusivamente relacionados com jogos de pó-

quer a dinheiro; divertimento televisivo; programas de televisão; actividades desportivas e 

culturais; serviços de jogos de póquer; serviços de jogos de cartas; organização, produção, 

patrocínio e apresentação de torneios de póquer, competições de póquer, concursos de pó-

quer, jogos de póquer, eventos de jogos, eventos desportivos e de póquer, jogos de póquer 

e jogos de cartas; fornecimento de torneios de póquer, competições de póquer, concursos 

de póquer, jogos de póquer, eventos de jogos, eventos de póquer, jogos de póquer e jogos 

de cartas, através de televisão ou em linha a partir de uma base de dados informática ou 

via Internet; fornecimento de informações sobre serviços de entretenimento, atividades 

desportivas, atividades culturais, torneios de póquer, competições de póquer, concursos de 

póquer, jogos de póquer, eventos de jogos, eventos de póquer, jogos de póquer e jogos de 

cartas; fornecimento de publicações e boletins informativos eletrónicos em linha nos domí-

nios do entretenimento, atividades desportivas, jogos de póquer, jogos de cartas e torneios 
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de póquer; fornecimento de serviços de notícias, consultadoria e de assessoria relacionados 

com quaisquer dos serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/04 015403587 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/113972

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養保健品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 為綠色，紅色，淺藍色，黃色，棕色，白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/113978

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente a provisão de programas de entretenimento 

e conteúdos via televisão, satélite, internet, redes sem fios e outras redes de comunicação 

electrónicas; provisão de publicações online não descarregáveis; provisão de um sítio apre-

sentando conteúdo audiovisual, informações sobre entretenimento e jogos online; provisão 

de música online, não descarregável, provisão de vídeos online, não descarregável, apresen-

tação de espectáculos ao vivo; serviços de parque de diversões; produção de filmes, televi-

são e conteúdos de entretenimento digital.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113979

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29
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[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝

置及儀器；處理、開關、轉換、積累、調節或控制電的裝置和儀器；錄製、傳送、重放聲音或影像

的裝置；磁性數據載體，錄音盤；光盤，DV D盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結

構；收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機；計算機軟件；滅火設備。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113980

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉

及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味

品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113981

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；

所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113982

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝

置及儀器；處理、開關、轉換、積累、調節或控制電的裝置和儀器；錄製、傳送、重放聲音或影像

的裝置；磁性數據載體，錄音盤；光盤，DV D盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結

構；收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機；計算機軟件；滅火設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113983

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉

及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味

品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113984

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；

所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113985

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉

及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味

品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113986

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；

所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113987

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉

及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味

品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113988

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；

所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113989

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 酒樓，中式餐館，住宿服務，住所（旅館、供膳寄宿處），供應食品及飲品，供膳寄宿處，供膳旅

館，備辦宴席，冰廳，冰果店，冷熱飲料店，咖啡室，咖啡廳，咖啡館，啤酒屋，小吃店，小廚，小

食店，快餐店，快餐館，扒房，提供膳食，提供食物服務（堂食及外賣），提供飲料服務（堂食及

外賣），提供餐飲，日本料理，海鮮酒家服務，火鍋，牛扒屋，美食店自助餐廳，自助餐館，茶餐

廳服務，茶館，西餅店，賓館服務，速食館，酒吧，酒店，食肆，飯堂，飯店，飲食店，餐廳，餐廳

菜館，餐館，麵包店。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113990

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 三氯甲烷，三碘甲烷，中國人參製品，中式營養食品（藥用），中式營養飲品（藥用），中式醫藥

營養品，中樞神經系統用藥，中樞神經系統用藥劑，草藥，中草藥膏，中草藥藥油，中草藥製成

品，中藥成藥，中藥成藥口服液，中藥成藥沖劑，中藥成藥膏布，中藥散，中藥材湯包，中藥沐浴

露，中藥油，中藥眼滴劑，中藥藥材，中藥藥膏，中藥藥酒，中藥製劑，中藥製粉，中藥貼，中藥

酒製劑，中藥飲片，乳糖，乳脂，乾癬藥劑，乾製藥用菌，人參，人參製品（口服液），人參製品

（片劑），人參製品（粉劑），人參製品（顆粒劑），人參靈芝孢子粉（藥用食品），人工受精用精

液，人用中藥製劑，人用和獸用微量元素製劑，人用局部性抗黴菌藥品，人用微量元素製劑，人

用殺菌劑，人用生物製劑，人用疫苗，人用荷爾蒙，人用藥，人用藥品，人用藥油，人用防蚊液，人

用驅蚊貼片，代用血漿，以礦物質為主的健康食品補充劑，以維他命為主的健康食品補充劑，

伽瑪血球蛋白製劑，便秘舒緩劑，保健茶包（中草藥），假牙用瓷料，假牙黏合劑，假牙黏膠劑，

健康營養食品（醫藥用），健康補品（中草藥），健康食品添加劑（醫用），健神經劑，催生劑，傷

風感冒製劑，傷風油，免疫試驗用藥品，免疫調節藥劑，內服中成藥品，內服保健藥丸（醫用），

內服及外用藥酒，冰箱用吸味包，冰箱除臭劑（去味劑），凍傷用藥劑，凍傷用藥膏，凍傷藥膏，

凍瘡製劑，出牙劑，分析及醫學用稀釋藥劑，利尿劑，助消化之胰島激素補充劑，動物用含藥性

洗滌劑，動物用殺菌劑，動物用消毒劑，動物用藥品，動物用衛生製劑，動物用防寄生蟲套圈，

動物用防寄生蟲頸圈，動物蹄用膠合劑，動物蹄用膠黏劑，包紥繃帶，包紮傷口用繃帶，化學原

料藥，化學盥洗室用消毒劑，化學藥物製劑，化學避孕劑，化學驅蟲驅蚊劑，北美黃連堿，卵磷

脂粉（藥用），卵磷脂顆粒（藥用），去濕茶，去頭皮屑的藥物製劑，參花消渴茶，參茸，參茸製

品，及靈芝孢子粉（醫用），口服用胎盤素膠囊（醫用），口服疫苗（醫用），口服藥液，口瘡及飛

滋治療蜜劑，口腔止痛劑，口腔消炎劑，古拉爾氏水（稀次醋酸鉛溶液），可卡因，可調節血脂

藥，各類男女催情醫藥，吊膿膏，含汞藥劑，含礦物質之營養補充品，含維他命之營養補充品，

含蛋白質之營養添加劑（藥用），含蛋白質之營養粉（藥用），含蛋白質乳劑（藥用），含酵母菌

之樟芝營養補充劑（藥用），含長白山人參成份的醫用營養食品，含鴉片製劑，吸收式失禁用尿

布褲，咳嗽糖漿（藥用），咳嗽藥糖（藥用），哺乳用墊，唾液刺激藥品，喘咳膏，嗅鹽，器官治

療劑，土壤消毒劑，土壤消毒製劑，坐瘡藥劑，培養細菌用的溶劑，培養細菌用肉湯，填塞牙孔

用料，填塞牙模用料，填牙材料，外傷藥用棉，外用中藥止痛噴劑，外用擦劑（醫用），外用藥

油，外用藥物，外用藥膏，外科包紮物，外科和矯形用黏固劑，外科或整型外科用骨頭結合物，

外科手術用布（織物），外科手術用無菌布，外科手術用通氣膠布，外科敷料，外科用潤滑軟膏

（醫用），外科用紗布，外科用織物，外科用肩繃帶，外科移植物（活組織），大蒜油丸（醫用），

大蒜油粉（醫用），大蒜精膠囊（醫用），大豆異黃酮，天然卵磷脂，天然大蒜精（藥用），天然營

養補充劑（藥用），失禁吸收襯褲，失禁用尿布，失禁用尿褲，女性衛生巾，女性衛生用品，婦女

陰道灌洗藥劑，嬰兒乳粉，嬰兒奶粉，嬰兒用含乳麵粉，嬰兒米粉，嬰兒豆奶粉，嬰兒食品，嬰

兒食品罐頭，嬰兒食物，嬰兒麥粉，安眠藥，安神藥劑，小麥黑穗病化學處理劑，尼古丁減除劑

（醫用），山藥粉（藥用），已裝藥急救箱，巴豆莖皮，幼蟲驅除劑，強心劑（醫用），微生物用營

養物質，心臟血管用藥，心臟顯影劑，心電圖描記器電極用化學導體，急救箱（備好藥的），感冒

傷風素（膠囊），感冒液，懷孕診斷用化學劑，懷孕診斷用化學製劑，成人紙尿褲，成人紙尿片，

戒煙助劑，戒煙口嚼藥錠，打蟲藥，抑制黴菌生長藥劑，抑菌護手膜（藥用），抗厭氧性藥品，抗

嘔劑，抗尿酸劑，抗帕金森症藥劑，抗心律不整劑，抗心律不整藥品，抗心絞痛劑，抗惡性腫瘤

劑，抗憂鬱藥劑，抗氧化營養補充劑，抗氧化藥劑，抗汗藥劑，抗潰瘍藥劑，抗濾過性病原體藥

劑，抗牙周病治療劑，抗生素，抗病毒藥劑，抗痙攣藥，抗痢疾藥劑，抗瘧疾藥劑，抗癌劑，抗癲

癇藥，抗癲癇藥劑，抗組織胺藥劑，抗結核病藥劑，抗菌素，抗血液栓塞劑，抗過敏藥劑，抗隱

花植物製劑，抗風濕病圈環，抗高血壓藥品，抗齲齒藥劑，拇囊炎襯墊，捕蒼蠅用黏膠，捕蠅黏

膠劑，排毒丸（醫用），排毒生肌膏（膏藥），排汗藥，控制皮膚色素之生理藥物，提神藥劑，提
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高人體免疫力的的保健食品（醫用），搽劑，支氣管擴張劑（藥用），支氣管擴張製劑，放射性藥

品，放射線用造影劑（醫用），散劑（藥用），整腸劑，敷料紗布，敷藥用材料，斑蝥粉，月經墊，

月經帶，月經栓，月經用墊，月經用止血棉，月經短內褲，月經繃帶，月經衞生用品，月見草油膠囊

（藥用），杏仁、薄荷糖為主要原料製成的保健食品（醫用），枇杷汁（藥用），枇杷膏（藥用），

枇杷露（藥用），果寡糖漿（藥用），栓劑，棉球（醫用），棉花（醫用），棉花棒（醫用），棒狀硫

黃（消毒劑），植物纖維減肥片（藥用），樟腦丸，樟腦油（醫用），樟芝營養滋潤劑（醫用），樟

芝營養補充品（醫用），樟芝片（醫用），樟芝發酵液（醫用），樟芝粉末（醫用），樟芝粒（醫

用），樟芝精（醫用），樟芝膠囊（醫用），樟芝茶（醫用），樟芝錠（醫用），樟芝降血糖（醫用），

橡皮膏，止咳丸，止咳劑，止咳露，止汗劑，止瀉劑，止痙攣病藥，止痛劑，止痛油，止痛膏，止痛

藥，止痛製劑，止癢丸，止癢水，止血劑，止血散，止血栓，止血用藥劑，止血藥，止血藥條，殺寄

生蟲劑，殺寄生蟲藥，殺微生物劑，殺滅有害動物製劑，殺真菌劑，殺精子劑，殺菌劑，殺菌啫

喱，殺菌濕紙巾，殺菌用品，殺蟎劑，殺蟲劑，殺蟲噴霧劑，殺蟲產品，殺蟲藥片，殺蟲藥粒，殺

鼠劑，毒藥，毛髮促生劑，氣喘茶，氧氣浴盆，氨基酸溶液，水劑（藥用化學製劑），汗足藥，汞

軟膏，污物消毒劑，汽車芳香劑，油劑（傷風油），油劑（清涼油），油劑（風濕油），治咳嗽藥，

治小麥枯萎病（黑穗病）的化學製劑，治氣喘藥，治燙傷油膏，治疣藥筆，治痔劑，治療中樞神

經異常製劑，治療乳癌之藥品，治療人類耳疾用藥品，治療便秘的藥物，治療凝血素元過低之

藥品，治療呼吸器官藥物，治療喉嚨不適之膠囊，治療官能性勃起障礙之藥品，治療心律不整

之藥劑，治療心臟血管疾病之藥劑，治療新陳代謝治劑，治療曬傷軟膏，治療淋浴用海水，治療

燒傷液劑紗布，治療燒傷液製劑，治療燒傷製劑，治療牙齒藥劑，治療皮膚病之藥劑，治療血管

疾病用血漿補強對抗劑，治療身體痿症的中成藥，治療青春痘藥劑，治療頭皮藥劑，治療風濕

用環，治糖尿病藥劑，治花柳劑，治葡蚜用化學製劑，治藤蔓病化學藥劑，治遺尿劑，治頭痛藥

品，治頭痛藥條，治頭皮屑的藥劑，治風濕藥劑，治骨軟劑，泥敷劑，注射用胎盤素（醫用），注

射用葡萄糖（醫用），注射疫苗（醫用），洋參沖劑，洋地黃甘，洗浴藥劑，洗腎藥劑，浴用氧氣，

浴用治療劑，浴用泥漿，海洋生物鈣（藥用），海藻片（藥用），浸製藥液，浸泡藥劑，浸藥液的

薄紙，浸藥液的衛生紙，浸製藥液，消化劑（藥用），消毒丸（膠囊）（藥用），消毒劑，消毒啫

喱，消毒棉，消毒水，消毒用品，消毒紙巾，消毒藥水，消滅有害動物製劑，消滅有害植物製劑，

消炎劑，消炎藥水，消炎製劑，消炎鎮痛劑，消炎鎮痛貼布，消痔丸，消肝丸（藥用），消腫膏，消

除靜脈腫脹劑，淋巴液製劑（藥用），淋巴球T細胞單株抗體（藥用），淨化劑，淨化製劑（藥

用），深海鮭魚油，清涼油（醫用），添加劑（醫用），清除橡皮膏溶劑，減肥用藥劑，減肥茶（醫

用），減肥藥，減肥降脂丸（藥用），溫泉水，滅乾朽真菌製劑，滅幼蟲劑，滅微生物劑，滅蠅劑，

滅鼠劑，滋補品（藥用），漂白粉（消毒），口劑（藥用），漱口水（藥用），潤腸通便的口服液（粉

劑）（藥用），潤腸通便的口服液（顆粒劑）（藥用），濃縮藥粉，濃縮蛋白質粉（藥用），濕疹藥

劑，瀉劑，瀉藥，灌腸劑，炭纖維移植活體素，烏頭堿，煙熏錠劑，煙精（殺蟲劑），無菌試劑（醫

療用），煎好的藥，薰蒸棒，薰蒸用棍，薰蒸香錠，燒傷治療藥劑，燙火藥品，營養滋補劑（藥

用），營養片（藥用），營養補充劑（藥用），營養補充品（藥用），營養補充膠囊（藥用），營養

補劑（藥用），營養補助劑（藥用），營養食品（藥用），營養食品補充物（藥用），片劑（藥用化

學製劑），牙填料，牙填料劑，牙根管治療劑，牙模用料，牙洞填充物，牙用光潔劑，牙用氟化藥

物，牙用研磨粉，牙用黏合劑，牙科光潔劑，牙科用印模材料，牙科用橡膠，牙科用汞化物，牙科

用汞合金，牙科用研磨劑，牙科用黏固粉，牙科用黏膠劑，牙科用藥，牙科用藥劑，牙科用貴重

金屬合金，牙科用金汞合金，牙科用麻醉劑，牙蠟，醫用造型蠟，牙醫製模用蠟，牙齒生長促進

劑，牙齒黏膠劑，牙齒結石用藥劑，牛初乳片（藥用），牛痘疫苗，牛蠅驅除用油（藥用），牲畜

用洗滌劑，狗用洗淨藥劑，狗用洗滌劑，狗用洗滌液，狗用藥水，狗用驅蟲劑，狗用驅蟲藥，猴棗

散（醫用），獸用化學製劑（醫用），獸用氨基酸，獸用洗滌劑，獸用衛生用品，獸用衛生製劑

（醫用），獸藥，獸醫用化學製劑，獸醫用油脂，獸醫用洗液，獸醫用生物製劑，獸醫用藥，獸醫

用製劑，獸醫用酶，獸醫用酶製劑，玉屏風散（藥用），王漿（醫用），玫瑰花（藥用），珍珠層粉

（藥用），珍珠粉（藥用），球根牽牛製瀉藥，環境衛生用消毒劑，甘汞，甘油磷酸酯，甘草（藥

用），甘香酒（藥物製劑），生化藥品，生物藥品，生理用襯墊，生髮丸（藥用），生髮水（藥用），

生髮精（藥用），生髮膏（藥用），生髮藥水（藥用），礦物質營養補充品，礦物食品添加劑，祛

風活絡油（藥油），神經安定劑（藥用），神經強健劑（藥用），神經性頭痛藥品，穀類加工的副

產品（醫用），空氣淨化劑，空氣淨化製劑，空氣清新劑，空氣清淨劑，空氣清潔劑，竹醋液（醫
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用），節食或醫藥用澱粉，黏蠅紙，黏蠅膠，糖尿病人食用麵包，糖尿病患者用之營養物（醫

用），糜爛性毒劑，紅藥水，紅血球素，納豆膠囊，純中藥空氣殺菌劑，純靈芝破壁孢子粉（醫

用），細菌培養劑，細菌培養媒介，細菌毒藥，絆創膏（藥用），經皮輸給之麻醉劑，綜合礦物質

製劑，綜合維他命，綠藻片（藥用），綠藻粉（藥用），綠藻粒（藥用），綠藻錠（藥用），維他命

丸，維他命健康產品，維他命劑，維他命片，維他命膠囊，維他命補充劑，維他命鈣片，維生素製

劑，緊身內褲襯裡（衛生用），緩和便秘的藥物，縫合皮膚傷口用膠布，縮子宮藥（醫用），繃

帶，繃敷材料（醫用），繃敷藥品，纖維減肥粉（醫用），耳用滴劑（藥用），肉蓗蓉（藥用），肉食

果蔬罐頭（嬰兒用），肌肉關節疼痛治痛功效的藥油，肌肉鬆弛劑（藥用），肝炎檢驗試劑，肝臟

保護藥劑，肝藥，肥皂樟腦搽劑，胃丸，胃乳（醫用），胃藥，胎盤素膠囊（醫用），胎盤誘導藥

（醫用），胡蘿蔔素（醫用），胰島素製劑（醫用），胺基酸製劑（醫用），能吸附的填塞物，脈管

擴大劑（醫用），脫脂棉，腎氣丹（醫用），腐蝕性筆，腦保健品（醫用），腳戴除雞眼環，腳用止

汗劑，腸胃中成藥品，腹膜滲析藥液，膏劑（藥用），膏布（藥用），膏藥，膠囊（藥用），膠布，膠

布石膏，膽汁排泄藥，臟器保存灌流液之人工血液（醫用），臟器治療劑（醫用），臨床用脂質注

射液（醫用），臨床試驗用製劑（醫用），興奮劑（醫用），芥子敷劑紙，芥子泥敷劑，芥子膏藥，

芥子膏藥紙，芥末膏藥，花旗參，花粉類營養品（醫用），芳香劑，苦茶油丸（醫用），茶劑（藥

用），茶包（藥用），草本製品（藥用），草藥，草藥茶（藥用），草藥製品（藥用），荷爾蒙製劑

（醫用），菇蕈多醣體膠囊（藥用），菇蕈菌絲體膠囊（藥用），菝葜（醫用），葡萄籽精華素（藥

用），蒽油（殺寄生蟲用），薄荷油（醫用），薄荷精（醫用），薄荷腦（醫用），薄荷醇，薰香片

（中草藥），藍藻（螺旋藻片）（藥用），藍藻片（藥用），藍藻粉（藥用），藍藻粒（藥用），藍藻

精（藥用），藍藻錠（藥用），藥品膠囊，藥散，藥材，藥枕，藥水，藥油，藥浴用海水，藥浸棗，藥

片，藥物膠囊，藥物飲料，藥用乙醚，藥用乙醛，藥用乙醛（中醫藥藥酒），藥用保健營養產品，

藥用兒茶，藥用助消化劑，藥用化學製劑，藥用口服液，藥用口香糖，藥用喉片，藥用喉糖，藥用

噴劑，藥用大黃根，藥用小蘇打，藥用或醫用水劑，藥用或醫用片劑，藥用或醫用膏劑，藥用或醫

用貼劑，藥用或醫用酊劑，藥用搽劑，藥用木炭，藥用杏仁乳，藥用松節油，藥用栓劑，藥用根塊

植物，藥用桉樹，藥用桉樹腦，藥用棓酸，藥用植物，藥用植物根，藥用植物飲品，藥用樹皮，藥

用氧化鎂，藥用氨基酸，藥用水合氯醛，藥用沉澱泥，藥用消毒劑，藥用溴，藥用營養品，藥用營

養食品，藥用片劑，藥用牛奶酵素，藥用甘草粉，藥用甲醛，藥用的草藥飲料，藥用皮膚膏，藥用

真菌提取物，藥用硝酸氧鉍，藥用硫華，藥用碘，藥用碘化物，藥用竹醋液，藥用糖，藥用糖果，

藥用纖維素脂，藥用纖維素醚，藥用纖體健康食品，藥用膏劑，藥用膠，藥用膠丸，藥用膠囊，藥

用膠布，藥用膠棉，藥用芥末，藥用苛性鹼，藥用茶，藥用茶包，藥用草藥，藥用草藥茶，藥用蛇

麻子浸膏，藥用蛇麻腺，藥用補身食品，藥用護膚劑，藥用軟膏，藥用鄰甲氧基苯酚，藥用酒，藥

用酒石乳劑，藥用酯，藥用酵素，藥用酸，藥用醋酸乳，藥用醋酸鹽，藥用針劑，藥用鈉鹽，藥用

鉍製劑，藥用錠劑，藥用鎮靜油，藥用食品，藥用飲料，藥用香料，藥用魚粉，藥用鷄精，藥用鹼

性碘化物，藥用麥角，藥用麵粉，藥用龍膽，藥粉，藥膏，藥膏藥品，藥膠囊，藥茶，藥草，藥草

製品，藥製糖果，藥製糖果（醫用），藥貼，藥貼膠布，藥酒，蘆薈（醫用），蟲草精（醫用），蚊怕

水，蚊香，蛋白牛奶，蛋白質之營養添加劑（醫用），蛋白質營養補充品（醫用），蛋白質片（醫

用），蛋白質粉（醫用），蜂王精（醫用），蜂皇漿（醫用），蜂膠（醫用），蜂蜜（醫用），蟲草精華

（醫用），蟲草膠囊（醫用），血液製品（醫用），血清，血清療法用藥劑，血清醫療藥劑，血漿，

血球蛋白注射劑（醫用），血管收縮劑（醫用），血紅蛋白，血紅蛋白元，血色蛋白元，衛生墊，衛

生女褲，衛生栓，衛生棉，衛生棉墊，衛生棉條，衛生止血棉塞，衛生毛巾帶（毛巾），衛生消毒

劑，衛生球，衛生用品及藥品，衛生短內褲，衛生緊身內褲，衛生繃帶，衛生藥品，衛生襯褲，衛

生護墊，衣服和紡織品用除臭劑，補健藥，補充營養品（藥用），補充營養飲料（藥用），補劑

（藥用），補品（藥用），補牙材料，補牙材料牙燭，補腎丸，補藥（醫用），補藥（藥），補血丸

（醫用），補血劑（醫用），製微生物用培養物，複合氨基酸片（醫用），複合維生素B片，複合維

生素C片，西洋參製品，西藥，西藥之原料藥，西藥劑，西藥品，西藥藥丸，西藥藥膏布，解毒丸

（醫用），解毒片（醫用），解熱劑，解熱藥劑，解熱退燒劑，調節血壓的茶葉製品（醫用），調經

丸，護墊，護膚藥劑，貼劑（藥用化學製劑），貼劑（醫用），賴氨酸鹽（醫用），贅瘤預防劑（醫

用），超音波診斷用傳導液，跌打擦劑，跌打膏藥，跌打藥丸，跌打藥油，跌打酒，跌打酒（藥

用），跌打風濕膏（膏藥），車用香座，輕便藥箱（已裝藥的），輕瀉劑，農藥，退燒藥，通便劑，

通氣膠布，造血劑，避孕栓劑，避孕藥，酸痛跌打損傷敷藥，醫學用試管內診斷劑，醫用X光造
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影劑，醫用三碘甲烷，醫用佐藥，醫用健康營養食品，醫用催乾劑，醫用冷敷貼布，醫用凝膠，醫

用礦脂，醫用化學製劑，醫用南美牛奶菜的乾皮，醫用卵磷脂，醫用去垢劑，醫用及獸醫用細菌

學研究製劑，醫用及獸醫用細菌製劑，醫用口服液，醫用口服藥品，醫用口香糖，醫用同位素，醫

用喹啉，醫用填料，醫用奎寧，醫用安果斯都拉樹皮，醫用微生物培養劑，醫用或獸醫用化學試

劑，醫用或獸醫用微生物培養基，醫用或獸醫用微生物培養體，醫用或獸醫用微生物製劑，醫用

手鐲，醫用指環，醫用放射性物質，醫用敷料，醫用栓劑，醫用棉，醫用棉絨，醫用樟腦，醫用樟

腦油，醫用橡皮膏，醫用檢查用水溶性潤膚凍膏，醫用止痛製劑，醫用氣體，醫用氧，醫用水蛭，

醫用油，醫用油脂，醫用浴劑，醫用浸液，醫用淋浴鹽，醫用減肥茶，醫用漱口劑，醫用漱口水，

醫用潤髮脂，醫用澱粉酶，醫用激素，醫用煙藥草，醫用無煙草香煙，醫用無煙葉香煙，醫用煙

燻草藥，醫用煙草藥，醫用薰蒸製劑，醫用營養品，醫用營養添加劑，醫用營養物品，醫用營養

補充品，醫用營養食品，醫用營養食物，醫用營養飲料，醫用牙用光潔劑，醫用甘油，醫用生物

製劑，醫用生物鹼，醫用發酵乳劑，醫用白朊製劑，醫用白朊食品，醫用眼罩，醫用破斧木，醫用

碘酊，醫用礦泉水，醫用糖果，醫用糖漿，醫用繃帶，醫用膠，醫用膠布，醫用膠帶，醫用芥子油，

醫用芥末軟膏，醫用苦木藥，醫用茴香，醫用葡萄糖，醫用蓖麻油，醫用薄荷，醫用藤黃，醫用藥

丸，醫用藥油，醫用藥物，醫用藥膏，醫用藥草，醫用蛋白質，醫用血，醫用衛生製劑，醫用製藥，

醫用角叉菜，醫用診斷劑，醫用診斷製劑，醫用過氧化氫，醫用酒石，醫用酒精，醫用酚（苯），

醫用酵素，醫用酶，醫用酶製劑，醫用金雞納樹皮，醫用針劑，醫用鉀鹽，醫用鐳，醫用陀螺狀羯

布羅香油（香膏），醫用雜酚油，醫用電解質製劑，醫用頭痛藥品，醫用頭髮增長劑，醫用食慾

抑制劑，醫用食物營養製劑，醫用食用營養製劑，醫用飼料添加劑，醫用香煙，醫用香膏，醫用

骨筋藥丸，醫用鹽，醫用麝香草酚，醫用麥乳精飲料，醫用鼴鼠皮，醫用X光造影劑，醫療用凝

膠，醫療用口腔洗淨劑，醫療用古柯鹼，醫療用塞藥，醫療用微生物用營養物質，醫療用放射性

物質，醫療用放射線造影劑，醫療用斑蝥酸鹽粉，醫療用杏仁乳劑，醫療用橡皮膏，醫療用氣

體，醫療用氯化銨錠劑，醫療用油，醫療用洗淨劑，醫療用浴劑，醫療用浴泥，醫療用浴鹽，醫療

用消化劑，醫療用溫泉水，醫療用烏頭鹼，醫療用煙草，醫療用石灰製劑，醫療用碘，醫療用碘

酊，醫療用磷酸甘油，醫療用礦泉水，醫療用糖，醫療用紗布，醫療用膠，醫療用膠帶，醫療用芥

末油，醫療用茴香，醫療用荷爾蒙，醫療用葡萄糖，醫療用血液，醫療用衛生輔助材料及用品，

醫療用製酸劑，醫療用診斷劑，醫療用造影劑，醫療用酒石，醫療用酒精，醫療用鎮痛軟膏，醫

療用雪茄，醫療用顯影劑，醫療用香膠製劑，醫療用骨頭結合劑，醫療用鹽，醫療用麥芽乳，醫

療用黴菌，醫療診斷用造影劑，醫療食品，醫藥，醫藥中間體，醫藥丸，醫藥原藥，醫藥擦劑，醫

藥敷料，醫藥松節油，醫藥營養品，醫藥用乾製食用菌，醫藥用亞麻仁（粉），醫藥用亞麻子，醫

藥用亞麻子餅粉，醫藥用保健飲品，醫藥用品，醫藥用日曬傷劑，醫藥用日防曬劑，醫藥用曬傷

劑，醫藥用杏仁牛奶，醫藥用松節油，醫藥用松脂油，醫藥用果膠，醫藥用櫻桃李樹皮，醫藥用

沖劑飲品，醫藥用泥漿，醫藥用洗劑，醫藥用洗液，醫藥用活性碳，醫藥用潔劑，醫藥用澱粉，

醫藥用營養品，醫藥用牛奶發酵劑，醫藥用甘草，醫藥用甘草莖，醫藥用石灰製劑，醫藥用磷酸

鹽，醫藥用糖漿，醫藥用紅樹皮，醫藥用胃蛋白酶，醫藥用腐蝕（桿）劑，醫藥用腖，醫藥用芥

末，醫藥用苯酚，醫藥用茴香油，醫藥用草本，醫藥用草本製成品，醫藥用薄荷，醫藥用蜂花

水，醫藥用酒石，醫藥用酚（苯），醫藥用酵母，醫藥用酵母菌，醫藥用錠劑，醫藥用顆粒沖劑，

醫藥用麥片，醫藥用麥芽，醫藥製劑，野生西洋參製品，金銀花（醫用），鈣片，鈣粉，鈣質及維

他命D製劑，鈣質維他命製劑，鉛水，鎮定劑，鎮痛劑，鎮靜劑，鎮靜藥，鐵鋅鈣葉酸片（醫

用），關節內視鏡手術用玻尿酸（醫用），關節炎藥（醫用），防寄生蟲製劑，防尿製劑，防日曬

藥膏，防疫用藥劑，防腐劑，防腐棉，防虻油，防蚊產品（藥用），防蛀劑，防蛀油，防蛀牙用藥

劑，防蛀紙，防風濕手鐲，防風濕指環，防風濕病圈環（醫用），降糖沖劑（藥用），降膽固醇藥

劑，除口臭藥，除尿酸劑（藥用），除牙斑藥劑，除草劑，除藻劑，除蛞蝓劑，除蟲菊粉，除雞眼

藥物，除黴化學製劑，陰道清洗液，隱形眼鏡保存液，隱形眼鏡清洗液，隱形眼鏡清潔劑，隱形

眼鏡清潔液，隱形眼鏡用洗淨劑，隱形眼鏡用溶液，隱形眼鏡酵素清潔片，雙氧水（醫用），雞

眼治療藥，雞眼藥膏，雪梨膏（醫用），靈芝（藥用），靈芝丸（藥用），靈芝孢子粉（藥用），靈

芝提取物（藥用），靈芝片（藥用），靈芝精（藥用），靈芝精丸（藥用），靈芝精粉（藥用），靈芝

膠囊（藥用），靈芝茶（藥用），靈芝藥品，非個人用除臭劑，面皰治療藥劑，預防頭髮脫落用藥

劑，頭痛用藥品，頭皮屑治療藥劑，類固醇，類固醇藥膏，風濕油（藥用），風濕膠布（藥用），

風濕鎮痛藥，飛滋止痛劑（藥用），食慾壓抑劑（醫用），食用植物纖維（非營養性），食用營養



19956 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

藥片，食用菌提取物（醫用），香港腳藥膏，馬錢子，馬錢子堿，驅昆蟲劑，驅梅毒劑（醫用），驅

腸蟲藥，驅蚊貼，驅蟲劑，驅蟲劑（人或獸用），驅蟲用香，驅蟲藥，驅風油（藥用），驅風跌打酒

（藥用），驗孕製劑，驗孕試劑（醫用），骨膠原（醫用），骨骼用藥，高含量羊胎素（藥用），高

含量魚油，高麗人參，高麗人參製品，魚油，魚油丸，魚油膠囊，魚粉營養補充品，魚肝油，鮫魚

油丸，鮫魚油膠囊，鮭魚油，鮭魚油丸，鮭魚油膠囊，鯊魚軟骨粉，鯊魚軟骨素膠囊（粉），鯊魚

軟骨素製劑，鯊魚軟骨膠製劑，鰻魚髓油丸，鴉片，鴉片製劑，麻醉劑，麻醉劑（局麻藥），麻醉

劑（麻醉藥），麻醉藥，黏鼠板，黨參，鼠藥，鼻敏感丸（藥用），齒槽潰膿藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113991

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉

及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味

品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113992

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；

所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113995

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 周添耀

   CHAU TIM IO

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路富恆工業大廈1樓B座

   Avenida Dr. Francisco Vieira Machado No.679, 1 Andar, B1 Edif. Ind. Fu Hang, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬支架，電纜橋架，電纜托盤，金屬糟，馬蹄形鉤環（腳扣、鐵鞋），纜繩及管道用金屬夾，電

纜和管道用金屬夾，金屬箱，金屬筐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113996

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 周添耀

   CHAU TIM IO

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路富恆工業大廈1樓B座

   Avenida Dr. Francisco Vieira Machado No.679, 1 Andar, B1 Edif. Ind. Fu Hang, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬支架，電纜橋架，電纜托盤，金屬糟，纜繩及管道用金屬夾，電纜和管道用金屬夾，金屬

箱，金屬筐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113997

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華為總部辦公樓

   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 : 9

[511] 產品 Produtos : 智能眼鏡；智能手錶；計算機屏幕專用保護膜；穿戴式行動追蹤器；智能手機用套；智能手機用

殼；手機屏幕專用保護膜；自拍杆（手持單腳架）；可視電話；數碼相框；麥克風；連接器（數據

處理設備）；數據處理設備；計算機硬件；計算機存儲裝置；集成電路卡；信號轉發器；揚聲器
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音箱；音頻視頻接收器；視頻顯示屏；網絡通訊設備；調制解調器；便攜式計算機用套；智能手

機；電池；電池充電器；移動電源（可充電電池）；平板電腦；便攜式計算機；筆記本電腦；便攜

式計算機專用包；頭戴式耳機；耳塞機；揚聲器；便攜式媒體播放器；聲音傳送裝置；攝像機；

照相機（攝影）；手機帶；計算機鍵盤；鼠標（計算機外圍設備）；電話機套；磁性編碼身份鑒別

手環；計步器；電子監控裝置；連線手環（測量儀器）；已錄製的計算機程序（程序）；已錄製的

計算機操作程序；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；光學鏡頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114002

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 雲南標品新農業科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國雲南省楚雄彝族自治州元謀縣平田鄉新昌村委會挨昌村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；魚製食品；醃製水果；醃製蔬菜；蛋；牛奶製品；食用油；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製

品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114003

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 雲南標品新農業科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國雲南省楚雄彝族自治州元謀縣平田鄉新昌村委會挨昌村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖；蜂蜜；以穀物為主的零食小吃；麵條；餃子；食用澱粉；冰淇淋；調味品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114004

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 雲南標品新農業科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國雲南省楚雄彝族自治州元謀縣平田鄉新昌村委會挨昌村 

 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 : 小麥，玉米，未加工的稻，自然花，新鮮花生，新鮮葡萄，新鮮水果，新鮮蔬菜，未加工穀種，豆

（未加工的）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114005

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 雲南標品新農業科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國雲南省楚雄彝族自治州元謀縣平田鄉新昌村委會挨昌村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；綠豆飲料；奶茶（非奶為主）；果子粉；植物飲料；果汁；水（飲料）；無酒精飲料；飲料製

作配料；礦泉水配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114006

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 北京拉近互動傳媒科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區經海六路5號院11號樓401室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 安全保衛諮詢；安全及防盜警報系統的監控；交友服務；晚禮服出租；服裝出租；知識產權諮

詢；版權管理；知識產權許可；計算機軟件許可（法律服務）；域名註冊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114007

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 北京拉近互動傳媒科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區經海六路5號院11號樓401室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 替他人研究和開發新產品；包裝設計；服裝設計；計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件

諮詢；計算機硬件咨詢；藝術品鑒定；書畫刻印藝術設計；把有形的數據或文件轉換成電子媒

體。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114008

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 北京拉近互動傳媒科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區經海六路5號院11號樓401室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織表演（演出）；培訓教學；戲劇製作；表演製作；文娛節目；演出；現場表演；在計算機網絡

上提供在線遊戲；娛樂；演出座位預訂；為藝術家提供模特服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114009

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 北京拉近互動傳媒科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區經海六路5號院11號樓401室 

 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；通訊社；有線電視播放；電信信息；計算機輔助信息和圖像傳送；提供全球計算機網

絡用戶接入服務（服務商）；電子郵件、傳真發送；提供數據庫接入服務；電話業務；提供與全

球計算機網絡的電訊聯接服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114010

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 北京拉近互動傳媒科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區經海六路5號院11號樓401室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 經紀；保險經紀；資本投資；不動產出租；金融諮詢；不動產經紀；擔保；信託；募集慈善基金；

基金投資。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114011

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 北京拉近互動傳媒科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區經海六路5號院11號樓401室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為廣告或推銷提供模特；進出口代理；藝術家的商業管理；商業企業遷移；將信息編入計

算機數據庫；會計；尋找贊助；替他人推銷；商業管理諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114012

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 北京拉近互動傳媒科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區經海六路5號院11號樓401室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；作咖啡代用品的植物製劑；可可；茶；麵條；糖；糕點；食品用香料（含醚香料和香精油除

外）；比薩餅；茶飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114013

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 北京拉近互動傳媒科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區經海六路5號院11號樓401室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 室內足球遊戲桌；遊戲機；自動和投幣啟動的遊戲機；體育活动用球；非與外接顯示屏或監視

器連用的電子遊戲機；體育活動器械；魔術器械；麻將牌；玩具；非與外接顯示屏或監視器連用

遊戲機。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114014

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 北京拉近互動傳媒科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區經海六路5號院11號樓401室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 工作服；襯衫；T恤衫；腰帶；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；圍巾；服

裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114015

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 北京拉近互動傳媒科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區經海六路5號院11號樓401室 

 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 : 海報；歌曲集；書籍；印刷出版物；連環漫畫書；新聞刊物；報紙；雜誌（期刊）；照片（印製

的）；書畫刻印作品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114016

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 北京拉近互動傳媒科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區經海六路5號院11號樓401室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 手風琴；簧（管）樂器；鋼琴；琵琶；笙；嗩吶；機械鋼琴用音量調節器；樂器；弦樂器；音樂合成

器。  

[540] 商標 Marca : 



N.º 38 — 21-9-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19963

[210] 編號 N.º : N/114017

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 北京拉近互動傳媒科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區經海六路5號院11號樓401室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；電唱機；計算機程式（可下載軟體）；唱片；電

影攝影機；螢光屏；幻燈片（照相）；已曝光的電影膠片；動畫片；與外接顯示屏或監視器連用

的娛樂器具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114018

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 香港源田實業有限公司

   HK SPRINGFIELD INDUSTRIAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘開源道77號業發工業大廈一期6樓A室

   Flat/Rm A 6/F Phase 1 Yip Fat Factory Bldg 77 Hoi Yuen Road Kwun Tong Kl, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 醃製水果；醃製蔬菜；熟蔬菜；乾蔬菜；糖漬水果；湯；蔬菜罐頭；燉熟的水果；果肉；肉；魚（非

活）；烹飪用蔬菜汁；蔬菜湯料；蛋；醃製塊菌；魚製食品；以水果為主的零食小吃；豆奶（牛奶

替代品）；牛奶製品；食用油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114019

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 香港源田實業有限公司

   HK SPRINGFIELD INDUSTRIAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘開源道77號業發工業大廈一期6樓A室

   Flat/Rm A 6/F Phase 1 Yip Fat Factory Bldg 77 Hoi Yuen Road Kwun Tong Kl, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；茶飲料；糖；天然增甜劑；甜食；佐料（調味品）；調味料；餅乾；糖果；糕點；麵粉製品；穀

類製品；含澱粉食品；米；以穀物為主的零食小吃；醬油；香草（香味調料）；菊苣（咖啡代用

品）；食用香草（不包括含醚香料和香精油）；蜂蜜。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114020

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 香港源田實業有限公司

   HK SPRINGFIELD INDUSTRIAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘開源道77號業發工業大廈一期6樓A室

   Flat/Rm A 6/F Phase 1 Yip Fat Factory Bldg 77 Hoi Yuen Road Kwun Tong Kl, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精果汁；無酒精果汁飲料；飲料製作配料；飲料香精；果汁；製飲料用糖漿；礦泉水（飲

料）；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；無酒精飲料；無酒精混合果汁；無酒精果茶；果茶（不含酒

精）；以蜂蜜為主的無酒精飲料；果汁冰水（飲料）；未發酵的葡萄汁；汽水；不含酒精的開胃

酒；等滲飲料；番茄汁（飲料）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114021

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 香港源田實業有限公司

   HK SPRINGFIELD INDUSTRIAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘開源道77號業發工業大廈一期6樓A室

   Flat/Rm A 6/F Phase 1 Yip Fat Factory Bldg 77 Hoi Yuen Road Kwun Tong Kl, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 進出口代理；貨物展出；樣品散發；市場分析；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品

或服務）；廣告宣傳；成本價格分析；價格比較服務；為零售目的在通訊媒體上展示商品；公共

關係；商業專業諮詢；拍賣；商業管理輔助；工商管理輔助；為消費者提供商業信息和建議（消

費者建議機構）；尋找贊助；組織商業或廣告交易會；對購買定單進行行政處理；特許經營的商
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業管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114022

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/03

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色（如商標樣本所示）。 

[210] 編號 N.º : N/114023

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/03

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色（如商標樣本所示）。 

[210] 編號 N.º : N/114024

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/03

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114025

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : Vito Artioli

 地址 Endereço : Via Verdi, 9/11 I-21049 Tradate Fr. Abbiate Guazzone (VA) 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 : Cintos para dinheiro (vestuário); sapatos de cabedal; sapatos de borracha; galochas; sapa-

tos para golfe; sapatos; sandálias de banho; chinelos de banho; botins; botas; sapatos de 

praia; sandálias; chinelos; palmilhas; palmilhas para calçados; gáspeas para calçado; calca-

nhares para calçado; artigos anti-derrapantes para calçado; biqueiras para calçado; acessó-

rios de metal para calçado; galochas tipo gáspeas; botas de chuva; botas longas; botas com 

atacadores; calções para vestir; botas de equitação; fatos para homens; calças; vestidos de 

cerimónia; sobretudos; fatos de corpo inteiro; vestidos de noite; casacos curtos; blusões; 

calças de ganga azuis; fatos tipo smoking; roupões de banho; roupa interior; camisetas; ca-

misolas de lã com mangas; camisolas para treino; calças de treino; camisas para desporto; 

roupas para dormir; camisolas interiores; casacos de lã; pijamas; meias-calças; camisolas 

pólo; pulôveres; T-shirts; bonés (chapelaria); boinas; ligas; cintos de cabedal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114026

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

 地址 Endereço : Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; água destilada para be-

ber; bebidas isotónicas; bebidas e sumos de vegetais; refrigerantes.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114027

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[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/114028

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[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/114029

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

 地址 Endereço : 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114030

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

 地址 Endereço : 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114031

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

 地址 Endereço : 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informação médica e informação de cuidados de saúde; aconselhamento 

farmácia; fornecimento de informação médica e informação de cuidados de saúde em co-

nexão com programas de apoio a pacientes; fornecimento de informação médica e informa-

ção de cuidados de saúde para melhorar a compreensão sobre tratamentos farmacêuticos 

e médicos por prestadores de cuidados de saúde, pacientes, familiares dos pacientes e do 

público em geral; serviços de cuidado de saúde.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114032

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

 地址 Endereço : 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114033

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

 地址 Endereço : 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114034

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

 地址 Endereço : 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informação médica e informação de cuidados de saúde; aconselhamento 

farmácia; fornecimento de informação médica e informação de cuidados de saúde em co-

nexão com programas de apoio a pacientes; fornecimento de informação médica e informa-

ção de cuidados de saúde para melhorar a compreensão sobre tratamentos farmacêuticos 

e médicos por prestadores de cuidados de saúde, pacientes, familiares dos pacientes e do 

público em geral; serviços de cuidado de saúde.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114035

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 佳華科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 澳門永寧廣場142號永寧廣場（第一座）13/E座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫療設備，環保健康產品（超聲霧化器，氣體壓縮化器）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/114036

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 長飛光纖光纜股份有限公司

   Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道九號

   No.9 Optics Valley Avenue, East Lake High-Tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 

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 : 9

[511] 產品 Produtos : 纖維光纜；光學纖維（光導纖維）；光導纖維（光學纖維）；電導線管；內部通訊裝置；移動電

話；電纜；電話線；電纜連接套筒；電源材料（電線、電纜）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114037

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 廣州市千里達實業有限公司

   GUANGZHOU TRINITY CYCLES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣州市白雲區江高鎮廣花公路東側嶺邊

   East Side of Guanghua Road, Jianggao Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, 

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 : 自行車；自行車用方向指示器；自行車擋泥板；電動運載工具；自行車車把；自行車車輪；機動自

行車；自行車輪胎用充氣泵；自行車車胎；自行車車座；自行車輪圈；自行車車架；自行車專用馬

鞍包；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；自行車曲柄。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114041

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 上海墨百意信息科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路1690號2號樓106室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機操作程序；可下載的計算機應用軟件；智能眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據

處理）；計算機；監視程序（計算機程序）；數據處理設備；電子記事器；導航儀器；智能手機；

全球定位系統（GPS）設備；音頻視頻接收器；便攜式媒體播放器；攝像機；照相機（攝影）；測

量裝置；遙控裝置；眼鏡；電子通訊設備；電池；電池充電器；供電話使用的蓄電池充電器；運

載工具駕駛和控制模擬器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114042

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01
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[730] 申請人 Requerente : 上海墨百意信息科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路1690號2號樓106室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；計算機網絡上的在線廣告；在通訊媒體上出租廣告時間；為零售目的在通訊媒體上展示

商品；商業管理輔助；通過網站提供商業信息；消費者忠誠度計劃管理；市場營銷；為商品和

服務的買賣雙方提供在線市場；替他人推銷；人事管理諮詢；為挑選人才而進行的心理測試；

商業企業遷移；計算機數據庫信息系統化；預約安排服務（辦公事務）；預約提醒服務（辦公事

務）；會計；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114043

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 上海墨百意信息科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路1690號2號樓106室 

 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；有線電視播放；信息傳送；移動電話通訊；計算機終端通訊；光纖通訊；衛星傳送；

數字文件傳送；數據流傳輸；電子公告牌服務（通訊服務）；提供互聯網聊天室；視頻會議服

務；提供在線論壇；視頻點播傳輸；計算機輔助信息和圖像傳送；提供與全球計算機網絡的電

訊聯接服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114044

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 上海墨百意信息科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路1690號2號樓106室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；質量控制；替他人研究和開發新產品；科學研究；測量；氣象預報；工業品外觀設

計；計算機編程；計算機軟件設計；計算機硬件設計和開發諮詢；計算機程序和數據的數據轉

換（非有形轉換）；計算機系統遠程監控；電子數據存儲；雲計算；軟件運營服務（SAAS）；網

絡服務器出租；外包商提供的信息技術服務；計算機安全諮詢；平面美術設計；地圖繪製服務。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114045

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 上海墨百意信息科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路1690號2號樓106室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機操作程序；可下載的計算機應用軟件；智能眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據

處理）；計算機；監視程序（計算機程序）；數據處理設備；電子記事器；導航儀器；智能手機；

全球定位系統（GPS）設備；音頻視頻接收器；便攜式媒體播放器；攝像機；照相機（攝影）；測

量裝置；遙控裝置；眼鏡；電子通訊設備；電池；電池充電器；供電話使用的蓄電池充電器；運

載工具駕駛和控制模擬器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114046

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 上海墨百意信息科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路1690號2號樓106室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機操作程序；可下載的計算機應用軟件；智能眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據

處理）；計算機；監視程序（計算機程序）；數據處理設備；電子記事器；導航儀器；智能手機；

全球定位系統（GPS）設備；音頻視頻接收器；便攜式媒體播放器；攝像機；照相機（攝影）；測

量裝置；遙控裝置；眼鏡；電子通訊設備；電池；電池充電器；供電話使用的蓄電池充電器；運

載工具駕駛和控制模擬器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114047

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 上海墨百意信息科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路1690號2號樓106室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機操作程序；可下載的計算機應用軟件；智能眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據

處理）；計算機；監視程序（計算機程序）；數據處理設備；電子記事器；導航儀器；智能手機；

全球定位系統（GPS）設備；音頻視頻接收器；便攜式媒體播放器；攝像機；照相機（攝影）；測

量裝置；遙控裝置；眼鏡；電子通訊設備；電池；電池充電器；供電話使用的蓄電池充電器；運

載工具駕駛和控制模擬器。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114048

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : 上海墨百意信息科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路1690號2號樓106室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機操作程序；可下載的計算機應用軟件；智能眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據

處理）；計算機；監視程序（計算機程序）；數據處理設備；電子記事器；導航儀器；智能手機；

全球定位系統（GPS）設備；音頻視頻接收器；便攜式媒體播放器；攝像機；照相機（攝影）；測

量裝置；遙控裝置；眼鏡；電子通訊設備；電池；電池充電器；供電話使用的蓄電池充電器；運

載工具駕駛和控制模擬器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114071

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : GARENA ONLINE PRIVATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador para dispositivos de comunicação; aplicações de software de 

computador, transferíveis; programas de computador [software transferível]; software de 

computador, gravado; servidores de Internet; software de computador, nomeadamente 

software para a transmissão, gravação, reprodução, exibição, organização, gestão, manipu-

lação e revisão de mensagens, textos, imagens, ficheiros, conteúdos de áudio, vídeo e audio-

visuais e outros dados para facilitar a comunicação entre dois ou vários utilizadores através 

de redes informáticas, redes de comunicação e redes de informação mundiais; ferramentas 

de desenvolvimento de software; computadores; desenhos animados; publicações electró-

nicas (transferíveis); programas de computador para uso no acompanhamento do status de 

vários utilizadores de serviços de jogos interactivos on-line; ficheiros de vídeo e de áudio 

transferíveis, nomeadamente, suportes digitais sob a forma de ficheiros de áudio transferí-

veis e ficheiros de vídeo transferíveis, com jogos de vídeo; quadros de avisos electrónicos; 

software de aplicação  de computador para telefones celulares, nomeadamente software 

para uso em telefones móveis; software de jogos de vídeo; aplicações de software de com-

putador, transferíveis, nomeadamente, software de aplicação de computador para telefones 

móveis, computadores portáteis, laptops, tablets com software para jogos de vídeo; ficheiros 

de imagem transferíveis, nomeadamente imagens transferíveis na área de jogos de vídeo; 

software de jogos electrónicos para telefones móveis; programas de jogos de computador 

para uso em conexão com jogos interactivos para vários jogadores jogados através de uma 

rede de comunicação mundial.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114072

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : GARENA ONLINE PRIVATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; informações sobre entretenimento; organização de concursos [educação 

ou entretenimento]; prestação de entretenimento on-line; publicação de textos, excepto tex-

tos publicitários; organização de concursos [educação ou entretenimento]; serviços de clu-

bes de fãs; produção de filmes de animação; fornecimento de vídeos on-line, não transferí-

veis; fornecimento de música on-line, não transferível; serviços de jogos fornecidos on-line 

a partir de um computador ou de uma rede telefónica móvel, nomeadamente fornecimento 

de jogos de computador on-line para terceiros através de redes informáticas mundiais e lo-

cais; serviços de jogos prestados on-line a partir de uma rede de computadores, nomeada-

mente emparelhar jogadores de jogos on-line com outros jogadores com níveis de destreza 

similares; serviços de jogos fornecidos on-line a partir de uma rede de computadores, no-

meadamente o acompanhamento de utilizadores de serviços de jogos interactivos on-line; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line, não transferíveis; fornecimento de jogos 

de computador on-line.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114073

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : GARENA ONLINE PRIVATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação de computadores; concepção de software de computador; serviços de inte-

gração de sistemas de computador; conversão de dados de programas e de dados de com-

putador [sem ser conversão física]; serviços de criptografia e descodificação de dados; con-

cepção e desenvolvimento de programas de computador para telefones móveis; concepção 

e desenvolvimento de software para computadores; diagnóstico de falhas em programas 

de computador; alojamento de software como serviço (SaaS); manutenção de software de 

computador relacionado com a segurança informática e a prevenção de riscos informáticos; 
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fornecimento de uso temporário de software de autenticação on-line não transferível para 

comunicações com computadores via rede de comunicação mundial; alojamento de servi-

dores; consultadoria tecnológica; consultadoria de tecnologia de telecomunicações; reso-

lução de problemas de software de computador [suporte técnico]; actualização de software 

de computador relacionado com a segurança informática e a prevenção de riscos informá-

ticos; armazenamento de dados electrónicos; consultadoria de tecnologia de informação 

[IT]; backup externo de dados; concepção e desenvolvimento de software de jogos de com-

putador e software de realidade virtual; fornecimento de software não transferível on-line 

(Fornecedor de serviços de aplicações); fornecimento de acesso de utilizador a uma rede 

mundial de comunicações para se jogar individualmente, P2P («peer-to-peer»), em linha e 

com múltiplos jogadores de jogos de computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114074

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : GARENA ONLINE PRIVATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador para dispositivos de comunicação; aplicações de software de 

computador, transferíveis; programas de computador [software transferível]; software de 

computador, gravado; servidores de Internet; software de computador, nomeadamente 

software para a transmissão, gravação, reprodução, exibição, organização, gestão, manipu-

lação e revisão de mensagens, textos, imagens, ficheiros, conteúdos de áudio, vídeo e audio-

visuais e outros dados para facilitar a comunicação entre dois ou vários utilizadores através 

de redes informáticas, redes de comunicação e redes de informação mundiais; ferramentas 

de desenvolvimento de software; computadores; desenhos animados; publicações electró-

nicas (transferíveis); programas de computador para uso no acompanhamento do status de 

vários utilizadores de serviços de jogos interactivos on-line; ficheiros de vídeo e de áudio 

transferíveis, nomeadamente, suportes digitais sob a forma de ficheiros de áudio transferí-

veis e ficheiros de vídeo transferíveis, com jogos de vídeo; quadros de avisos electrónicos; 

software de aplicação de computador para telefones celulares, nomeadamente software 

para uso em telefones móveis; software de jogos de vídeo; aplicações de software de com-

putador, transferíveis, nomeadamente, software de aplicação de computador para telefones 

móveis, computadores portáteis, laptops, tablets com software para jogos de vídeo; ficheiros 

de imagem transferíveis, nomeadamente imagens transferíveis na área de jogos de vídeo; 

software de jogos electrónicos para telefones móveis; programas de jogos de computador 

para uso em conexão com jogos interactivos para vários jogadores jogados através de uma 

rede de comunicação mundial.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114075

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : GARENA ONLINE PRIVATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; informações sobre entretenimento; organização de concursos [educação 

ou entretenimento]; prestação de entretenimento on-line; publicação de textos, excepto tex-

tos publicitários; organização de concursos [educação ou entretenimento]; serviços de clu-

bes de fãs; produção de filmes de animação; fornecimento de vídeos on-line, não transferí-

veis; fornecimento de música on-line, não transferível; serviços de jogos fornecidos on-line 

a partir de um computador ou de uma rede telefónica móvel, nomeadamente fornecimento 

de jogos de computador on-line para terceiros através de redes informáticas mundiais e lo-

cais; serviços de jogos prestados on-line a partir de uma rede de computadores, nomeada-

mente emparelhar jogadores de jogos on-line com outros jogadores com níveis de destreza 

similares; serviços de jogos fornecidos on-line a partir de uma rede de computadores, no-

meadamente o acompanhamento de utilizadores de serviços de jogos interactivos on-line; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line, não transferíveis; fornecimento de jogos 

de computador on-line.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114076

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : GARENA ONLINE PRIVATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação de computadores; concepção de software de computador; serviços de inte-

gração de sistemas de computador; conversão de dados de programas e de dados de com-

putador [sem ser conversão física]; serviços de criptografia e descodificação de dados; con-

cepção e desenvolvimento de programas de computador para telefones móveis; concepção 

e desenvolvimento de software para computadores; diagnóstico de falhas em programas 

de computador; alojamento de software como serviço (SaaS); manutenção de software de 

computador relacionado com a segurança informática e a prevenção de riscos informáticos; 

fornecimento de uso temporário de software de autenticação on-line não transferível para 

comunicações com computadores via rede de comunicação mundial; alojamento de servi-

dores; consultadoria tecnológica; consultadoria de tecnologia de telecomunicações; reso-

lução de problemas de software de computador [suporte técnico]; actualização de software 

de computador relacionado com a segurança informática e a prevenção de riscos informá-

ticos; armazenamento de dados electrónicos; consultadoria de tecnologia de informação 

[IT]; backup externo de dados; concepção e desenvolvimento de software de jogos de com-
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putador e software de realidade virtual; fornecimento de software não transferível on-line 

(Fornecedor de serviços de aplicações); fornecimento de acesso de utilizador a uma rede 

mundial de comunicações para se jogar individualmente, P2P («peer-to-peer»), em linha e 

com múltiplos jogadores de jogos de computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114080

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : Serta, Inc.

 地址 Endereço : 2600 Forbs Avenue, Hoffman Estates, IL 60192, 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 : 20

[511] 產品 Produtos : Colchões e bases para colchões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114081

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : 金倪帆 

 地址 Endereço : 中國浙江省永嘉縣甌北鎮羅浮水潭巷16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；童裝；鞋；帽；襪；圍巾；婚紗；腰帶；領帶；披肩；手套（服裝）；雨鞋；化裝舞會用服裝；

防水服；游泳衣；嬰兒全套衣；內衣；睡衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114082

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : 金倪帆 

 地址 Endereço : 中國浙江省永嘉縣甌北鎮羅浮水潭巷16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬錠；首飾盒；手錶；錶鏈；珠寶首飾；護身符（首飾）；手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；鏈

（首飾）；象牙（首飾）；裝飾品（首飾）；珍珠（珠寶）；寶石；人造珠寶；戒指（首飾）；貴重金屬

藝術品；耳環；貴重金屬小塑像；銀製工藝品；人造金剛石。  



19978 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114083

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : 金倪帆 

 地址 Endereço : 中國浙江省永嘉縣甌北鎮羅浮水潭巷16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；進出口代理；拍賣；市場營銷；人事

管理諮詢；商業企業遷移；文字處理；會計；尋找贊助；商業管理輔助；商業信息；廣告；廣告代

理；廣告設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114089

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : 哈寧早期語言計劃公司

   HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM

 地址 Endereço : 加拿大安大略省多倫多市海灣街1075號515號套間

   1075 Bay Street, Suite 515, Toronto, Ontario, M5S 2B1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador, gravados; discos compactos (memória somente de leitura); pu-

blicações electrónicas, descarregáveis; programas de computador [software descarregável]; 

ficheiros de imagem descarregáveis; aplicações de software de computador, descarregáveis; 

fitas de vídeo; discos compactos [áudio e vídeo]; cassetes de vídeo; discos ópticos gravados; 

unidades de disco amovível [USB flash drives], unidades de disquete [para computadores].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114090

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : 哈寧早期語言計劃公司

   HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM

 地址 Endereço : 加拿大安大略省多倫多市海灣街1075號515號套間

   1075 Bay Street, Suite 515, Toronto, Ontario, M5S 2B1, Canada
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 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Panfletos; produtos de impressão; manuais [manuais]; brochuras; livros de exercícios; publi-

cações impressas; jornais; periódicos; revistas; boletins; materiais de ensino [com excepção 

de aparelhos]; cadernos; cartões; gráficos; catálogos; folhetos; cartazes; livros; estações 

portáteis de leitura para crianças (artigos de papelaria).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114091

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : 哈寧早期語言計劃公司

   HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM

 地址 Endereço : 加拿大安大略省多倫多市海灣街1075號515號套間

   1075 Bay Street, Suite 515, Toronto, Ontario, M5S 2B1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Ensino; informação sobre educação; formação prática [demonstração]; serviços de educa-

ção; serviços de instrução; organização e realização de conferências; organização e rea-

lização de seminários; organização e realização de workshops [formação]; publicação de 

textos, excepto textos publicitários; publicação de livros; publicação on-line de publicações 

electrónicas, não transferíveis; fornecimento de vídeos on-line, não transferíveis; serviços 

de escolas; organização de exposições com fins educativos; interpretação em linguagem 

gestual; serviços de intérprete linguístico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114092

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : 哈寧早期語言計劃公司

   HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM

 地址 Endereço : 加拿大安大略省多倫多市海灣街1075號515號套間

   1075 Bay Street, Suite 515, Toronto, Ontario, M5S 2B1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador, gravados; discos compactos (memória somente de leitura); pu-

blicações electrónicas, descarregáveis; programas de computador [software descarregável]; 

ficheiros de imagem descarregáveis; aplicações de software de computador, descarregáveis; 
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fitas de vídeo; discos compactos [áudio e vídeo]; cassetes de vídeo; discos ópticos gravados; 

unidades de disco amovível [USB flash drives], unidades de disquete [para computadores].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114093

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : 哈寧早期語言計劃公司

   HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM

 地址 Endereço : 加拿大安大略省多倫多市海灣街1075號515號套間

   1075 Bay Street, Suite 515, Toronto, Ontario, M5S 2B1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Panfletos; produtos de impressão; manuais [manuais]; brochuras; livros de exercícios; publi-

cações impressas; jornais; periódicos; revistas; boletins; materiais de ensino [com excepção 

de aparelhos]; cadernos; cartões; gráficos; catálogos; folhetos; cartazes; livros; estações 

portáteis de leitura para crianças (artigos de papelaria).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114094

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : 哈寧早期語言計劃公司

   HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM

 地址 Endereço : 加拿大安大略省多倫多市海灣街1075號515號套間

   1075 Bay Street, Suite 515, Toronto, Ontario, M5S 2B1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Ensino; informação sobre educação; formação prática [demonstração]; serviços de educa-

ção; serviços de instrução; organização e realização de conferências; organização e rea-

lização de seminários; organização e realização de workshops [formação]; publicação de 

textos, excepto textos publicitários; publicação de livros; publicação on-line de publicações 

electrónicas, não transferíveis; fornecimento de vídeos on-line, não transferíveis; serviços 

de escolas; organização de exposições com fins educativos; interpretação em linguagem 

gestual; serviços de intérprete linguístico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114095

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : 哈寧早期語言計劃公司

   HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM
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 地址 Endereço : 加拿大安大略省多倫多市海灣街1075號515號套間

   1075 Bay Street, Suite 515, Toronto, Ontario, M5S 2B1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador, gravados; discos compactos (memória somente de leitura); pu-

blicações electrónicas, descarregáveis; programas de computador [software descarregável]; 

ficheiros de imagem descarregáveis; aplicações de software de computador, descarregáveis; 

fitas de vídeo; discos compactos [áudio e vídeo]; cassetes de vídeo; discos ópticos gravados; 

unidades de disco amovível [USB flash drives], unidades de disquete [para computadores].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114096

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : 哈寧早期語言計劃公司

   HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM

 地址 Endereço : 加拿大安大略省多倫多市海灣街1075號515號套間

   1075 Bay Street, Suite 515, Toronto, Ontario, M5S 2B1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Panfletos; produtos de impressão; manuais [manuais]; brochuras; livros de exercícios; publi-

cações impressas; jornais; periódicos; revistas; boletins; materiais de ensino [com excepção 

de aparelhos]; cadernos; cartões; gráficos; catálogos; folhetos; cartazes; livros; estações 

portáteis de leitura para crianças (artigos de papelaria).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114097

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : 哈寧早期語言計劃公司

   HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM

 地址 Endereço : 加拿大安大略省多倫多市海灣街1075號515號套間

   1075 Bay Street, Suite 515, Toronto, Ontario, M5S 2B1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Ensino; informação sobre educação; formação prática [demonstração]; serviços de educa-

ção; serviços de instrução; organização e realização de conferências; organização e rea-

lização de seminários; organização e realização de workshops [formação]; publicação de 

textos, excepto textos publicitários; publicação de livros; publicação on-line de publicações 

electrónicas, não transferíveis; fornecimento de vídeos on-line, não transferíveis; serviços 

de escolas; organização de exposições com fins educativos; interpretação em linguagem 

gestual; serviços de intérprete linguístico.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114101

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : IGT Canada Solutions ULC

 地址 Endereço : 328 Urquhart Avenue, Moncton, NB E1H 2R6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114102

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : IGT Canada Solutions ULC

 地址 Endereço : 328 Urquhart Avenue, Moncton, NB E1H 2R6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114103

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : IGT Canada Solutions ULC

 地址 Endereço : 328 Urquhart Avenue, Moncton, NB E1H 2R6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114104

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : IGT Canada Solutions ULC
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 地址 Endereço : 328 Urquhart Avenue, Moncton, NB E1H 2R6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114121

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : MI-NE SUSHI CO., LTD.

 地址 Endereço : 8-22, Showa-machi, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Sushi.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e laranja.

[210] 編號 N.º : N/114122

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : MI-NE SUSHI CO., LTD.

 地址 Endereço : 8-22, Showa-machi, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken, 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 bebidas e comidas compostas principalmente por pratos de sushi.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e laranja.

[210] 編號 N.º : N/114123

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/02

[730] 申請人 Requerente : 丸山正宏株式会社

   MASAHIRO MARUYAMA Inc.

 地址 Endereço : 日本國東京都目黑區上目黑1丁目26番1號中目黑阿特拉斯大廈3411

   Nakameguro Atlastower #3411, 26-1, Kamimeguro 1-chome, Meguro-Ku, Tokyo 153-0051 

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 : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡 。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114230

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 浙江君寶通信科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區越達巷79號1號樓12樓B3 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 金融票據交換，資本投資，支票核查，金融服務，借記咭服務，金融管理，與信用咭有關的調

查，電子轉帳，兌換貨幣，基金投資，賃務托收代理，金融管理，組織收款，貿易清算（金融），

信用咭服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114231

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 浙江君寶通信科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區越達巷79號1號樓12樓B3 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟件（錄製好的），計算機，計算機程序（可下載軟件），計算機外國設備，智能卡（集成電

路卡），電子公告牌，計算機遊戲軟件，已錄製的計算機程序（程序），數據處理設備，電子防盜

裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114232

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 浙江君寶通信科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區越達巷79號1號樓12樓B3 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38
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[511] 服務 Serviços : 信息傳送，移動電話通訊，計算機終端通訊，計算機輔助信息和圖像傳送，電子郵件，提供全球

計算機網絡用戶接入服務（服務商），尋呼（無線電，電話或其他電子通訊工具，提供與全球計

算機網絡的電訊聯接服務，電話會議服務，電信信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114233

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 浙江君寶通信科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區越達巷79號1號樓12樓B3 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送，移動電話通訊，計算機終端通訊，計算機輔助信息和圖像傳送，電子郵件，提供全球

計算機網絡用戶接入服務（服務商），尋呼（無線電，電話或其他電子通訊工具，提供與全球計

算機網絡的電訊聯接服務，電話會議服務，電信信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114234

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 浙江君寶通信科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區越達巷79號1號樓12樓B3 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟件（錄製好的），計算機程序（可下載軟件），計算機外國設備，智能卡（集成電路卡），

電子公告牌，計算機遊戲軟件，已錄製的計算機程序（程序），數據處理設備，電子防盜裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114235

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 浙江君寶通信科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區越達巷79號1號樓12樓B3 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : 金融票據交換，資本投資，支票核查，金融服務，借記咭服務，金融管理，與信用咭有關的調

查，電子轉帳，兌換貨幣，基金投資，賃務托收代理，金融管理，組織收款，貿易清算（金融），

信用咭服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114272

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : Stephen Webster Limited

 地址 Endereço : 24 Albemarle Street, London, W1S 4HT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas; joalharia, pedras preciosas; instrumentos horológicos e cro-

nométricos; tiaras; jóias; anéis; colares; brincos; alfinetes de gravata; clips de gravata; alfi-

netes [joalharia]; botões de punho; braceletes; caixas para joalharia; diamantes; diamantes 

lapidados; fechos para joalharia; joalharia com diamantes incorporados; joalharia com 

pedras preciosas incorporadas; joalharia com pérolas incorporadas; artigos de joalharia; 

joalharia esmaltada; caixas de apresentação para joalharia; caixas de metais preciosos; cor-

rentes; crachás em metais preciosos; amuletos; ligas de metais preciosos; ágatas; relógios; 

estojos para jóias; estojos para relógios de parede; artigos de joalharia à base de ligas de 

metais preciosos; missangas para fazer joalharia; despertadores; relógios; artigos de joalha-

ria feito à base de metais preciosos; artigos de joalharia revestidos com metais preciosos; 

porta-chaves; amuletos de encantamento; joalharia para animais de estimação; ornamentos 

para joalharia; broches (joalharia); broches; moedas cunhadas a partir de ouro em barra; 

medalhões; moedas de ouro; pérolas; pérolas de ambroína [âmbar prensado]; joalharia para 

máscaras; figurinhas de pedras preciosas; figurinhas de metais preciosos; pedras semi-pre-

ciosas; troféus de metais preciosos; troféus revestidos com metais preciosos; ouro, em bruto 

ou trabalhado; fios de ouro; medalhas; grampos; movimentos para relógios e relógios de 

pulso; mostradores [relojoaria]; fichas de cobre; joalharia cloisonné; cronómetros; relógio 

de sol; pulseiras para relógios de pulso; peças de arte em metais preciosos; estojos para re-

lógios; ornamentação para sapatos em metais preciosos; aros fendidos para chaves em me-

tais preciosos; fios de metais preciosos; gemas de olivina; joalharia em marfim; ornamentos 

de metais preciosos para chapéus; lingotes de metais preciosos; cronoscópios; gemas poli-

das mas não facetadas para fazer joalharia; bustos em metais preciosos; ródio, irídio, porta 

jóias de enrolar; espinel [pedra preciosa]; correntes para relógios; jóias de pequeno valor 

[joalharia]; pendentes; partes e acessórios para o supramencionado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114330

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09
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[730] 申請人 Requerente : Kadokawa Games, Ltd.

 地址 Endereço : 13-3, Fujimi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos descarregáveis e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utili-

zação em máquinas de jogos de vídeo para uso comercial; software de jogos descarregáveis 

e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utilização em máquinas de jogos de ví-

deo para uso comercial; circuitos electrónicos, discos de memória de leitura (CD-ROMs), 

Discos Digitais de Vídeo (DVD), fitas magnéticas, discos magnéticos, discos ópticos, 

cartuchos, cassetes e outros suportes, todos contendo programas de jogos e dados adicio-

nais pertencentes aos mesmos para utilização em máquinas de jogos de vídeo para uso 

comercial; outros programas de jogo para uso com máquinas para jogos de vídeo para uso 

comercial; correias para telemóveis; outros dispositivos e aparelhos de telecomunicações; 

programas de jogos descarregáveis e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utili-

zação em computadores; programas de jogos e dados adicionais pertencentes aos mesmos 

para utilização em computadores; circuitos electrónicos, discos de memória de leitura (CD-

-ROMS), Discos Digitais de Vídeo (DVD), fitas magnéticas, discos magnéticos, discos óp-

ticos, cartuchos, cassetes e outros suportes, todos contendo programas de jogos e os dados 

adicionais pertencentes aos mesmos para utilização em computadores; programas de jogos 

descarregáveis e dados adicionais para os mesmos para uso com telefones móveis; progra-

mas de jogo e dados adicionais para os mesmos para uso com telefones móveis; circuitos 

electrónicos, discos de memória de leitura (CD-ROMS), Discos Digitais de Vídeo (DVD), 

fitas magnéticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos, cassetes e outros suportes, 

todos contendo programas de jogos e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utili-

zação em telemóveis; outras máquinas electrónicas e suas partes; programas de jogos des-

carregáveis e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utilização em máquinas de 

jogos de vídeo para uso doméstico; programas de jogos e dados adicionais pertencentes aos 

mesmos para utilização em máquinas de jogos de vídeo para uso doméstico; circuitos elec-

trónicos, discos de memória de leitura (CD-ROMS), Discos Digitais de Vídeo (DVD), fitas 

magnéticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos, cassetes e outros suportes, todos 

contendo programas de jogos e os dados adicionais pertencentes aos mesmos para utiliza-

ção em máquinas de jogos de vídeo para uso doméstico; outros programas de jogo para uso 

com máquinas para jogos de vídeo para uso doméstico; programas de jogos descarregáveis 

e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utilização em consolas de jogo portáteis 

incluindo jogos manuais;  programas de jogo e dados adicionais pertencentes aos mesmos 

para utilização em consolas de jogo portáteis incluindo jogos manuais; circuitos electró-

nicos, discos de memória de leitura (CD-ROMs), Discos Digitais de Vídeo (DVD), fitas 

magnéticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos, cassetes e outros meios gravados 

contendo programas de jogos e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utilização 

em consolas de jogo portáteis incluindo jogos manuais; circuitos electrónicos, discos de 

memória de leitura (CD-ROMs) gravados com programas para jogos manuais com visores 

de cristais líquidos; discos fonográficos; outros meios gravados com música e som; ficheiros 

de música descarregáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; discos de vídeo, videocasse-

tes, CD-ROMs, DVDs e outros meios gravados com imagens animadas, imagens e filmes; 

películas/filmes cinematográficos expostos/impressionados; filmes de diapositivos ex-

postos/impressionados; molduras para diapositivos; publicações electrónicas; música e sons 

descarregáveis; imagens estáticas e animadas descarregáveis; programas descarregáveis 

para jogos; outros programas para jogos; meios gravados com programas para uso com má-

quinas de jogo e aparelhos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114331

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : Kadokawa Games, Ltd.

 地址 Endereço : 13-3, Fujimi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de jogos de vídeo através de redes informáticas; fornecimento de informações 

relacionadas com a provisão de jogos de vídeo através de redes informáticas; provisão de 

música ou sons através de redes informáticas; provisão de informações relacionadas com a 

provisão de música ou sons através de redes informáticas; provisão de imagens animadas 

ou imagens através de redes informáticas; provisão de informações relacionadas com a 

provisão de imagens animadas ou imagens através de redes informáticas; provisão de publi-

cações electrónicas; provisão de informações relacionadas com a provisão de publicações 

electrónicas; arranjo, edição e publicação de revistas, livros em revistas, livros e outras 

publicações; arranjo e planeamento de filmes, espectáculos, peças teatrais ou espectáculos 

de música; exibição de filmes, produção de filmes, ou distribuição de filmes; produção de 

programas de rádio ou televisão; organização, arranjo e condução de eventos ou concursos 

relacionados com romances (novels), livros cómicos, filmes ou outros trabalhos de vídeo, 

jogos, personagens (characters) ou outros trabalhos; organização, arranjo e condução de 

outros eventos ou concurso relacionados com actividades educacionais, culturais, de en-

tretenimento ou desportivos; organização de eventos de entretenimento excluindo filmes, 

espectáculos, peças teatrais, espectáculos de música, actividades desportivas, corridas de 

cavalo, corridas de bicicleta, corridas de barco e corridas de automóveis; provisão de infor-

mação relacionada com organização de eventos de entretenimento excluindo filmes, espec-

táculos, peças teatrais, espectáculos de música, actividades desportivas, corridas de cavalo, 

corridas de bicicleta, corridas de barco e corridas de automóveis; provisão de instalações de 

entretenimento; aluguer de brinquedos; aluguer de máquinas de jogos e aparelhos; serviços 

de entretenimento; provisão de informação relacionada com serviços de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/099900 2016/08/30 2016/08/30 鄧榮臻

Tang, Weng Chon

35

N/099901 2016/08/30 2016/08/30 鄧榮臻

Tang, Weng Chon

41

N/100201 2016/08/30 2016/08/30 GLAMCO CO., LTD. 30

N/102514 2016/08/30 2016/08/30 Discovery Limited 09

N/102872 2016/08/30 2016/08/30 SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A. 41

N/104611 2016/08/30 2016/08/30 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 09

N/104612 2016/08/30 2016/08/30 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 28

N/105348 2016/08/30 2016/08/30 力圖管理顧問有限公司

LEK TOU - GESTÃO E CONSULTADORIA, LIMITADA

35

N/105349 2016/08/30 2016/08/30 力圖管理顧問有限公司

LEK TOU - GESTÃO E CONSULTADORIA, LIMITADA

45

N/105410 2016/08/30 2016/08/30 潤全有限公司

WHOLLY GAIN LIMITED

43

N/105411 2016/08/30 2016/08/30 潤全有限公司

WHOLLY GAIN LIMITED

43

N/105412 2016/08/30 2016/08/30 潤全有限公司

WHOLLY GAIN LIMITED

43

N/106393 2016/08/30 2016/08/30 Apple Inc. 09

N/106397 2016/08/30 2016/08/30 Apple Inc. 09

N/106988 2016/08/30 2016/08/30 Friesland Brands B.V. 01

N/106989 2016/08/30 2016/08/30 Friesland Brands B.V. 29

N/106990 2016/08/30 2016/08/30 Friesland Brands B.V. 30

N/107044 2016/08/30 2016/08/30 Montblanc-Simplo GmbH 16

N/107045 2016/08/30 2016/08/30 Montblanc-Simplo GmbH 18

N/107356 2016/08/30 2016/08/30 Penhaligon's Limited 03

N/107357 2016/08/30 2016/08/30 Penhaligon's Limited 04

N/107424 2016/08/30 2016/08/30 Sociedade de Jogos de Macau, S.A. 41

N/107425 2016/08/30 2016/08/30 Sociedade de Jogos de Macau, S.A. 43

N/107689 2016/08/30 2016/08/30 University of Western Sydney 09

N/107690 2016/08/30 2016/08/30 University of Western Sydney 35

N/107691 2016/08/30 2016/08/30 University of Western Sydney 41

N/107744 2016/08/30 2016/08/30 麥克英孚（寧波）嬰童用品有限公司 12

N/107745 2016/08/30 2016/08/30 麥克英孚（寧波）嬰童用品有限公司 20

N/107746 2016/08/30 2016/08/30 陝西外婆印象餐飲管理有限公司 39

N/107781 2016/08/30 2016/08/30 LUIGI FEDELI E FIGLIO S.R.L. 03

N/107782 2016/08/30 2016/08/30 LUIGI FEDELI E FIGLIO S.R.L. 09

N/107783 2016/08/30 2016/08/30 LUIGI FEDELI E FIGLIO S.R.L. 14
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Titular

類別
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N/107784 2016/08/30 2016/08/30 LUIGI FEDELI E FIGLIO S.R.L. 18

N/107785 2016/08/30 2016/08/30 LUIGI FEDELI E FIGLIO S.R.L. 25

N/107787 2016/08/30 2016/08/30 青島超型健康科技有限公司 28

N/107808 2016/08/30 2016/08/30 營養家貿易有限公司

NUTRIHOME TRADING COMPANY LIMITED

35

N/107952 2016/08/30 2016/08/30 陝西知醫堂藥業有限公司 03

N/107953 2016/08/30 2016/08/30 陝西知醫堂藥業有限公司 05

N/107954 2016/08/30 2016/08/30 陝西知醫堂藥業有限公司 30

N/107955 2016/08/30 2016/08/30 陝西知醫堂藥業有限公司 03

N/107956 2016/08/30 2016/08/30 陝西知醫堂藥業有限公司 05

N/107957 2016/08/30 2016/08/30 陝西知醫堂藥業有限公司 30

N/108101 2016/08/30 2016/08/30 Apple Inc. 35

N/108102 2016/08/30 2016/08/30 Apple Inc. 37

N/108103 2016/08/30 2016/08/30 Apple Inc. 41

N/108225 2016/08/30 2016/08/30 Bacardi France 33

N/108232 2016/08/30 2016/08/30 昊悅控股有限公司 03

N/108359 2016/08/30 2016/08/30 FASHION GROUP HYUNGJI CO., LTD. 18

N/108360 2016/08/30 2016/08/30 FASHION GROUP HYUNGJI CO., LTD. 25

N/108361 2016/08/30 2016/08/30 FASHION GROUP HYUNGJI CO., LTD. 28

N/108362 2016/08/30 2016/08/30 FASHION GROUP HYUNGJI CO., LTD. 35

N/108363 2016/08/30 2016/08/30 FASHION GROUP HYUNGJI CO., LTD. 18

N/108364 2016/08/30 2016/08/30 FASHION GROUP HYUNGJI CO., LTD. 25

N/108365 2016/08/30 2016/08/30 FASHION GROUP HYUNGJI CO., LTD. 28

N/108366 2016/08/30 2016/08/30 FASHION GROUP HYUNGJI CO., LTD. 35

N/108367 2016/08/30 2016/08/30 FASHION GROUP HYUNGJI CO., LTD. 18

N/108368 2016/08/30 2016/08/30 FASHION GROUP HYUNGJI CO., LTD. 25

N/108369 2016/08/30 2016/08/30 FASHION GROUP HYUNGJI CO., LTD. 28

N/108370 2016/08/30 2016/08/30 FASHION GROUP HYUNGJI CO., LTD. 35

N/108522 2016/08/30 2016/08/30 Chiaphua Industries Limited 05

N/108523 2016/08/30 2016/08/30 Chiaphua Industries Limited 11

N/108524 2016/08/30 2016/08/30 Chiaphua Industries Limited 05

N/108525 2016/08/30 2016/08/30 Chiaphua Industries Limited 11

N/108626 2016/08/30 2016/08/30 The Sporn Company 14

N/108629 2016/08/30 2016/08/30 歌爾聲學股份有限公司 09

N/108630 2016/08/30 2016/08/30 歌爾聲學股份有限公司 09

N/108726 2016/08/30 2016/08/30 Foshan Hai Tian Flavoring & Food Company Limited 29

N/108860 2016/08/30 2016/08/30 DEQ Systèmes Corp. 09

N/108909 2016/08/30 2016/08/30 Too Faced Cosmetics, LLC 03

N/108910 2016/08/30 2016/08/30 Too Faced Cosmetics, LLC 21

N/108911 2016/08/30 2016/08/30 Too Faced Cosmetics, LLC 35
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N/108912 2016/08/30 2016/08/30 Too Faced Cosmetics, LLC 44

N/109151 2016/08/30 2016/08/30 奥尼方案股份有限公司

Omni Solution Inc.

07

N/109152 2016/08/30 2016/08/30 奥尼方案股份有限公司

Omni Solution Inc.

12

N/109153 2016/08/30 2016/08/30 奥尼方案股份有限公司

Omni Solution Inc.

35

N/109154 2016/08/30 2016/08/30 奥尼方案股份有限公司

Omni Solution Inc.

37

N/109155 2016/08/30 2016/08/30 奥尼方案股份有限公司

Omni Solution Inc.

42

N/109204 2016/08/30 2016/08/30 中山市大信置業有限公司 35

N/109205 2016/08/30 2016/08/30 中山市大信置業有限公司 43

N/109315 2016/08/30 2016/08/30 深圳市甘棠明善餐飲有限公司 43

N/109326 2016/08/30 2016/08/30 HOLDSWORTH SPIRITS & COMPANY LIMITED 33

N/109356 2016/08/30 2016/08/30 義大利商.帕斯庫奇烘焙咖啡有限公司

CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE S.P.A.

30

N/109357 2016/08/30 2016/08/30 義大利商.帕斯庫奇烘焙咖啡有限公司

CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE S.P.A.

43

N/109373 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Products Operations AG 05

N/109391 2016/08/30 2016/08/30 SAMECO LIMITED 34

N/109392 2016/08/30 2016/08/30 永南食品有限公司

Winner Food Products Limited

30

N/109427 2016/08/30 2016/08/30 深圳狗尾草智能科技有限公司 28

N/109430 2016/08/30 2016/08/30 深圳狗尾草智能科技有限公司 09

N/109431 2016/08/30 2016/08/30 深圳狗尾草智能科技有限公司 07

N/109432 2016/08/30 2016/08/30 徐工集團工程機械股份有限公司 07

N/109433 2016/08/30 2016/08/30 徐工集團工程機械股份有限公司 12

N/109434 2016/08/30 2016/08/30 徐工集團工程機械股份有限公司 35

N/109435 2016/08/30 2016/08/30 徐工集團工程機械股份有限公司 37

N/109436 2016/08/30 2016/08/30 N. V. Sumatra Tobacco Trading Company 34

N/109438 2016/08/30 2016/08/30 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/109439 2016/08/30 2016/08/30 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/109440 2016/08/30 2016/08/30 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/109441 2016/08/30 2016/08/30 Pfizer Inc. 44

N/109442 2016/08/30 2016/08/30 Pfizer Inc. 05

N/109443 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109444 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109445 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109446 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109447 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05
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N/109448 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109449 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109450 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109451 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109452 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109453 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109454 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109455 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109456 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109457 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109458 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109459 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109460 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109461 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109462 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109463 2016/08/30 2016/08/30 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/109464 2016/08/30 2016/08/30 DSM IP Assets B.V. 05

N/109468 2016/08/30 2016/08/30 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 10

N/109469 2016/08/30 2016/08/30 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 10

N/109470 2016/08/30 2016/08/30 天津雷沃重工集團股份有限公司

Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd.

07

N/109471 2016/08/30 2016/08/30 天津雷沃重工集團股份有限公司

Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd.

12

N/109472 2016/08/30 2016/08/30 A. D. Time International (HK) Limited 14

N/109473 2016/08/30 2016/08/30 A. D. Time International (HK) Limited 35

N/109474 2016/08/30 2016/08/30 DESCENTE, LTD. 24

N/109475 2016/08/30 2016/08/30 DESCENTE, LTD. 09

N/109476 2016/08/30 2016/08/30 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/109477 2016/08/30 2016/08/30 DOUBLE名店有限公司 35

N/109479 2016/08/30 2016/08/30 DOUBLE名店有限公司 35

N/109483 2016/08/30 2016/08/30 Albion Co., Ltd. 03

N/109484 2016/08/30 2016/08/30 Albion Co., Ltd. 21

N/109485 2016/08/30 2016/08/30 Albion Co., Ltd. 21

N/109487 2016/08/30 2016/08/30 Albion Co., Ltd. 21

N/109490 2016/08/30 2016/08/30 Albion Co., Ltd. 03

N/109491 2016/08/30 2016/08/30 Albion Co., Ltd. 03

N/109492 2016/08/30 2016/08/30 Albion Co., Ltd. 21

N/109493 2016/08/30 2016/08/30 Albion Co., Ltd. 03

N/109494 2016/08/30 2016/08/30 Albion Co., Ltd. 03
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N/109496 2016/08/30 2016/08/30 Daitan Holdings Co., Ltd. 43

N/109497 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109498 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109499 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109500 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109501 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109502 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109503 2016/08/30 2016/08/30 EducationApps Limited 09

N/109507 2016/08/30 2016/08/30 廣州市合生元生物製品有限公司

BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

05

N/109508 2016/08/30 2016/08/30 廣州市合生元生物製品有限公司

BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

29

N/109509 2016/08/30 2016/08/30 廣州市合生元生物製品有限公司

BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

30

N/109510 2016/08/30 2016/08/30 GROMARK CONSUMERS ENTERPRISE PTE LTD 03

N/109512 2016/08/30 2016/08/30 Blueandyellow, LLC 25

N/109514 2016/08/30 2016/08/30 魏陽 25

N/109519 2016/08/30 2016/08/30 全球藥業有限公司

THE INTERNATIONAL MEDICAL COMPANY LIMITED

05

N/109521 2016/08/30 2016/08/30 BELSTAFF GROUP S.A. 18

N/109522 2016/08/30 2016/08/30 BELSTAFF GROUP S.A. 25

N/109523 2016/08/30 2016/08/30 BELSTAFF GROUP S.A. 35

N/109524 2016/08/30 2016/08/30 BELSTAFF GROUP S.A. 18

N/109525 2016/08/30 2016/08/30 BELSTAFF GROUP S.A. 25

N/109526 2016/08/30 2016/08/30 BELSTAFF GROUP S.A. 35

N/109527 2016/08/30 2016/08/30 BELSTAFF GROUP S.A. 18

N/109528 2016/08/30 2016/08/30 BELSTAFF GROUP S.A. 25

N/109529 2016/08/30 2016/08/30 BELSTAFF GROUP S.A. 35

N/109530 2016/08/30 2016/08/30 DEQ Systèmes Corp. 09

N/109531 2016/08/30 2016/08/30 TOUGH JEANS LIMITED 35

N/109560 2016/08/30 2016/08/30 TOKUHON Corporation 05

N/109561 2016/08/30 2016/08/30 Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/109562 2016/08/30 2016/08/30 黃博政

HUANG, PO-CHENG

05

N/109563 2016/08/30 2016/08/30 La Aurora S.A. 34

N/109570 2016/08/30 2016/08/30 Elleve International Limited 03

N/109571 2016/08/30 2016/08/30 Elleve International Limited 09

N/109572 2016/08/30 2016/08/30 Elleve International Limited 14

N/109573 2016/08/30 2016/08/30 Elleve International Limited 18

N/109574 2016/08/30 2016/08/30 Elleve International Limited 25

N/109575 2016/08/30 2016/08/30 Elleve International Limited 35
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N/109576 2016/08/30 2016/08/30 羅東駱 43

N/109577 2016/08/30 2016/08/30 Suzuki Motor Corporation 01

N/109578 2016/08/30 2016/08/30 Suzuki Motor Corporation 03

N/109579 2016/08/30 2016/08/30 Suzuki Motor Corporation 04

N/109580 2016/08/30 2016/08/30 Suzuki Motor Corporation 01

N/109581 2016/08/30 2016/08/30 Suzuki Motor Corporation 03

N/109582 2016/08/30 2016/08/30 Suzuki Motor Corporation 04

N/109587 2016/08/30 2016/08/30 粵澳貴金屬及珠寶玉石檢測有限公司 42

N/109592 2016/08/30 2016/08/30 韋鍵鏗 43

N/109593 2016/08/30 2016/08/30 韋鍵鏗 43

N/109594 2016/08/30 2016/08/30 Mata Hari Handbags Company Limited 18

N/109605 2016/08/30 2016/08/30 New Concept Trademark Limited 30

N/109606 2016/08/30 2016/08/30 New Concept Trademark Limited 35

N/109607 2016/08/30 2016/08/30 New Concept Trademark Limited 30

N/109608 2016/08/30 2016/08/30 New Concept Trademark Limited 35

N/109609 2016/08/30 2016/08/30 Bakery Trademark Limited 30

N/109610 2016/08/30 2016/08/30 Bakery Trademark Limited 35

N/109611 2016/08/30 2016/08/30 Bakery Trademark Limited 30

N/109612 2016/08/30 2016/08/30 Bakery Trademark Limited 35

N/109613 2016/08/30 2016/08/30 GALAX MEMORY, S.L.U. 14

N/109614 2016/08/30 2016/08/30 GALAX MEMORY, S.L.U. 18

N/109615 2016/08/30 2016/08/30 GALAX MEMORY, S.L.U. 25

N/109616 2016/08/30 2016/08/30 SUMMIT EMPRESA DE PROMOÇÃO DE CONGRESSOS E 

CONVÉNIOS, LIMITADA 41

N/109617 2016/08/30 2016/08/30 SUMMIT EMPRESA DE PROMOÇÃO DE CONGRESSOS E 

CONVÉNIOS, LIMITADA 41

N/109620 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/109621 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/109622 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/109623 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/109624 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/109625 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/109626 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/109627 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/109628 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/109629 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/109630 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/109631 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/109632 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/109633 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16
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N/109634 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/109635 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/109636 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/109637 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/109638 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/109639 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/109640 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/109647 2016/08/30 2016/08/30 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/109648 2016/08/30 2016/08/30 鄭東 25

N/109649 2016/08/30 2016/08/30 麥子錦 43

N/109650 2016/08/30 2016/08/30 澳門霍涂靈藥業科技有限公司

TECHNOLOGIA FARMACÊUTICA HUO TU LING MACAU 

LIMITADA

05

N/109651 2016/08/30 2016/08/30 澳門愛我中華實業有限公司

COMPANHIA DE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE 

MACAU AMOR A PÁTRIA LIMITADA

34

N/109652 2016/08/30 2016/08/30 深圳美西西餐飲管理有限公司 30

N/109653 2016/08/30 2016/08/30 深圳美西西餐飲管理有限公司 32

N/109654 2016/08/30 2016/08/30 深圳美西西餐飲管理有限公司 35

N/109655 2016/08/30 2016/08/30 深圳美西西餐飲管理有限公司 43

N/109660 2016/08/30 2016/08/30 Spring Collection Co., Limited 18

N/109661 2016/08/30 2016/08/30 Spring Collection Co., Limited 20

N/109662 2016/08/30 2016/08/30 Spring Collection Co., Limited 24

N/109663 2016/08/30 2016/08/30 Spring Collection Co., Limited 27

N/109664 2016/08/30 2016/08/30 Spring Collection Co., Limited 35

N/109675 2016/08/30 2016/08/30 Tai Ping Limited 22

N/109676 2016/08/30 2016/08/30 Tai Ping Limited 27

N/109677 2016/08/30 2016/08/30 Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings 

Corporation) 14

N/109678 2016/08/30 2016/08/30 Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings 

Corporation) 14

N/109679 2016/08/30 2016/08/30 OPTEC JAPAN KABUSHIKI KAISHA 09

N/109681 2016/08/30 2016/08/30 Dairyfarm Establishment 03

N/109682 2016/08/30 2016/08/30 Dairyfarm Establishment 05

N/109683 2016/08/30 2016/08/30 Richemont International SA 14

N/109688 2016/08/30 2016/08/30 Fresh Idea Global Limited 28

N/109689 2016/08/30 2016/08/30 Fresh Idea Global Limited 36

N/109690 2016/08/30 2016/08/30 Fresh Idea Global Limited 41

N/109694 2016/08/30 2016/08/30 Fresh Idea Global Limited 28

N/109695 2016/08/30 2016/08/30 Fresh Idea Global Limited 36
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N/109696 2016/08/30 2016/08/30 Fresh Idea Global Limited 41

N/109700 2016/08/30 2016/08/30 Fresh Idea Global Limited 28

N/109701 2016/08/30 2016/08/30 Fresh Idea Global Limited 36

N/109702 2016/08/30 2016/08/30 Fresh Idea Global Limited 41

N/109706 2016/08/30 2016/08/30 Fresh Idea Global Limited 28

N/109707 2016/08/30 2016/08/30 Fresh Idea Global Limited 36

N/109708 2016/08/30 2016/08/30 Fresh Idea Global Limited 41

N/109711 2016/08/30 2016/08/30 深圳市樹源科技有限公司 09

N/109712 2016/08/30 2016/08/30 中國澳門廣告展覽有限公司 35

N/109723 2016/08/30 2016/08/30 MGM Grand Paradise S.A. 43

N/109724 2016/08/30 2016/08/30 MGM Grand Paradise S.A. 43

N/109725 2016/08/30 2016/08/30 MGM Grand Paradise S.A. 43

N/109726 2016/08/30 2016/08/30 MGM Grand Paradise S.A. 43

N/109729 2016/08/30 2016/08/30 CAPCOM CO., LTD. 09

N/109730 2016/08/30 2016/08/30 CAPCOM CO., LTD. 41

N/109731 2016/08/30 2016/08/30 CAPCOM CO., LTD. 09

N/109732 2016/08/30 2016/08/30 CAPCOM CO., LTD. 41

N/109733 2016/08/30 2016/08/30 Cartier International AG 03

N/109736 2016/08/30 2016/08/30 BE-1 (HOLDINGS) LIMITED 16

N/109737 2016/08/30 2016/08/30 BE-1 (HOLDINGS) LIMITED 25

N/109738 2016/08/30 2016/08/30 BE-1 (HOLDINGS) LIMITED 35

N/109740 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109741 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109742 2016/08/30 2016/08/30 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/109743 2016/08/30 2016/08/30 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/109764 2016/08/30 2016/08/30 澳門通股份有限公司 36

N/109766 2016/08/30 2016/08/30 澳門通股份有限公司 36

N/109768 2016/08/30 2016/08/30 澳門通股份有限公司 36

N/109769 2016/08/30 2016/08/30 澳門通股份有限公司 36

N/109770 2016/08/30 2016/08/30 劉林 14

N/109771 2016/08/30 2016/08/30 劉林 35

N/109772 2016/08/30 2016/08/30 蔡美雲

CHOY MEI WAN

05

N/109773 2016/08/30 2016/08/30 蔡美雲

CHOY MEI WAN

05

N/109774 2016/08/30 2016/08/30 蔡美雲

CHOY MEI WAN

05

N/109775 2016/08/30 2016/08/30 蔡美雲

CHOY MEI WAN

05
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N/109776 2016/08/30 2016/08/30 盧耀華 16

N/109779 2016/08/30 2016/08/30 廣東璉城玦科技股份有限公司 14

N/109780 2016/08/30 2016/08/30 廣東璉城玦科技股份有限公司 35

N/109781 2016/08/30 2016/08/30 泰安商業顧問有限公司 35

N/109782 2016/08/30 2016/08/30 泰安商業顧問有限公司 30

N/109784 2016/08/30 2016/08/30 The Polo/Lauren Company, L.P. 35

N/109785 2016/08/30 2016/08/30 The Polo/Lauren Company, L.P. 18

N/109786 2016/08/30 2016/08/30 The Polo/Lauren Company, L.P. 25

N/109787 2016/08/30 2016/08/30 The Polo/Lauren Company, L.P. 35

N/109788 2016/08/30 2016/08/30 The Polo/Lauren Company, L.P. 09

N/109789 2016/08/30 2016/08/30 鉅記食品有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI 

LIMITADA

05

N/109793 2016/08/30 2016/08/30 姚蘇寧 24

N/109804 2016/08/30 2016/08/30 帝壹榴食品有限公司

DURICIOUS SDN. BHD.

29

N/109805 2016/08/30 2016/08/30 帝壹榴食品有限公司

DURICIOUS SDN. BHD.

30

N/109806 2016/08/30 2016/08/30 帝壹榴食品有限公司

DURICIOUS SDN. BHD.

31

N/109807 2016/08/30 2016/08/30 帝壹榴食品有限公司

DURICIOUS SDN. BHD.

35

N/109808 2016/08/30 2016/08/30 帝壹榴食品有限公司

DURICIOUS SDN. BHD.

43

N/109809 2016/08/30 2016/08/30 Namify, LLC 42

N/109822 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 05

N/109823 2016/08/30 2016/08/30 Abbott Laboratories 29

N/109824 2016/08/30 2016/08/30 潮發貿易有限公司

CHIU FAT TRADING COMPANY LIMITED

05

N/109825 2016/08/30 2016/08/30 鉅記食品有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI 

LIMITADA

29

N/109826 2016/08/30 2016/08/30 鉅記食品有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI 

LIMITADA

30

N/109827 2016/08/30 2016/08/30 滴果林集團(澳門)有限公司 30

N/109828 2016/08/30 2016/08/30 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 09

N/109829 2016/08/30 2016/08/30 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 16

N/109830 2016/08/30 2016/08/30 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 35

N/109831 2016/08/30 2016/08/30 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 36

N/109832 2016/08/30 2016/08/30 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 38

N/109833 2016/08/30 2016/08/30 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 41



19998 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 38 期 —— 2016 年 9 月 21 日

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/109834 2016/08/30 2016/08/30 CARLOS ALBERTO BRAZ LOPES 30

N/109835 2016/08/30 2016/08/30 JLB Brands Ltd. 14

N/109836 2016/08/30 2016/08/30 JLB Brands Ltd. 18

N/109837 2016/08/30 2016/08/30 JLB Brands Ltd. 25

N/109839 2016/08/30 2016/08/30 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 42

N/109840 2016/08/30 2016/08/30 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 36

N/109856 2016/08/30 2016/08/30 LI FUNG NGA 43

N/109857 2016/08/30 2016/08/30 汕頭市美致模型有限公司 28

N/109873 2016/08/30 2016/08/30 李麗璇 25

N/109874 2016/08/30 2016/08/30 北京品懿春秋文化傳媒有限公司 41

N/109875 2016/08/30 2016/08/30 張瑞平 35

N/109876 2016/08/30 2016/08/30 臺灣力匯有限公司

TAIWAN RIWAY CO., LTD.

03

N/109880 2016/08/30 2016/08/30 KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 12

N/109881 2016/08/30 2016/08/30 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/109882 2016/08/30 2016/08/30 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/109883 2016/08/30 2016/08/30 Vicini S.p.A. 25

N/109884 2016/08/30 2016/08/30 Netflix, Inc. 38

N/109885 2016/08/30 2016/08/30 Netflix, Inc. 41

N/109886 2016/08/30 2016/08/30 Netflix, Inc. 09

N/109887 2016/08/30 2016/08/30 Netflix, Inc. 38

N/109888 2016/08/30 2016/08/30 Netflix, Inc. 41

N/109889 2016/08/30 2016/08/30 Netflix, Inc. 09

N/109890 2016/08/30 2016/08/30 Netflix, Inc. 38

N/109891 2016/08/30 2016/08/30 Netflix, Inc. 41

N/109892 2016/08/30 2016/08/30 Apple Inc. 35

N/109893 2016/08/30 2016/08/30 Apple Inc. 42

N/109902 2016/08/30 2016/08/30 美麗寶鞋業有限公司

Mirabell Footwear Limited

18

N/109903 2016/08/30 2016/08/30 美麗寶鞋業有限公司

Mirabell Footwear Limited

18

N/109904 2016/08/30 2016/08/30 美麗寶鞋業有限公司

Mirabell Footwear Limited

18

N/109905 2016/08/30 2016/08/30 美麗寶鞋業有限公司

Mirabell Footwear Limited

25

N/109906 2016/08/30 2016/08/30 美麗寶鞋業有限公司

Mirabell Footwear Limited

25

N/109907 2016/08/30 2016/08/30 美麗寶鞋業有限公司

Mirabell Footwear Limited

25
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N/109908 2016/08/30 2016/08/30 美麗寶鞋業有限公司

Mirabell Footwear Limited

35

N/109909 2016/08/30 2016/08/30 美麗寶鞋業有限公司

Mirabell Footwear Limited

35

N/109910 2016/08/30 2016/08/30 美麗寶鞋業有限公司

Mirabell Footwear Limited

35

N/109912 2016/08/30 2016/08/30 思加圖鞋業有限公司

STACCATO FOOTWEAR CO LIMITED

18

N/109913 2016/08/30 2016/08/30 思加圖鞋業有限公司

STACCATO FOOTWEAR CO LIMITED

25

N/109914 2016/08/30 2016/08/30 思加圖鞋業有限公司

STACCATO FOOTWEAR CO LIMITED

35

N/109915 2016/08/30 2016/08/30 JOAQUIM JORGE PERESTRELO NETO VALENTE 45

N/109916 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 29

N/109917 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 30

N/109918 2016/08/30 2016/08/30 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/109919 2016/08/30 2016/08/30 Haus Schaeben GmbH & Co. KG 03

N/109920 2016/08/30 2016/08/30 GILEAD SCIENCES IRELAND UC 05

N/109923 2016/08/30 2016/08/30 澳門意時代媒體有限公司 25

N/109924 2016/08/30 2016/08/30 澳門意時代媒體有限公司 35

N/109925 2016/08/30 2016/08/30 JOC 創作有限公司 16

N/109926 2016/08/30 2016/08/30 JOC 創作有限公司 21

N/109927 2016/08/30 2016/08/30 JOC 創作有限公司 35

N/109928 2016/08/30 2016/08/30 JOC 創作有限公司 35

N/109929 2016/08/30 2016/08/30 史偉莎國際管理有限公司

LBS INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED

11

N/109930 2016/08/30 2016/08/30 史偉莎國際管理有限公司

LBS INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED

40

N/109931 2016/08/30 2016/08/30 JACC4OUR SDN. BHD. 30

N/109932 2016/08/30 2016/08/30 JOAQUIM CHEONG設計有限公司 30

N/109933 2016/08/30 2016/08/30 J. Portugal Ramos Vinhos S.A. 33

N/109934 2016/08/30 2016/08/30 Unilever N.V. 30

N/109939 2016/08/30 2016/08/30 Universal Entertainment Corporation 09

N/109941 2016/08/30 2016/08/30 BNH COSMETICS CO., LTD. 03

N/109942 2016/08/30 2016/08/30 BNH COSMETICS CO., LTD. 03

N/109945 2016/08/30 2016/08/30 THE PILOT INK CO., LTD. 28

N/109946 2016/08/30 2016/08/30 THE PILOT INK CO., LTD. 28

N/109951 2016/08/30 2016/08/30 長鑫有限公司 30

N/109952 2016/08/30 2016/08/30 長鑫有限公司 43

N/109953 2016/08/30 2016/08/30 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12
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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/101190 2016/08/22 曼斯特飲料（上海）有限公司 32 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/102575 2016/08/22 曾呈本 18 第214條第2款b）項，結合第215條及第9條第1款c）

項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.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.

N/102576 2016/08/22 曾呈本 25 第214條第2款b）項，結合第215條及第9條第1款c）

項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.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.

續期

Renovação

編號

N.º

P/010811

(10916-M)

P/011258

(11272-M)

P/011458

(11417-M)

P/015522

(15480-M)

P/015523

(15481-M)

N/004719 N/004727

N/008685 N/008686 N/008687 N/008969 N/008970 N/008972 N/008973

N/008974 N/008975 N/008976 N/009030 N/009115 N/009116 N/009484

N/009541 N/009634 N/009636 N/009857 N/009858 N/009870 N/009974

N/009975 N/010042 N/010043 N/010044 N/010045 N/010047 N/010049

N/010050 N/010051 N/010052 N/010053 N/010054 N/010055 N/010114

N/010115 N/010116 N/010117 N/010118 N/036573 N/036577 N/036650

N/039192 N/039193 N/039194 N/041208 N/041209 N/041379 N/041380

N/041463 N/041585 N/041586 N/041587 N/041844 N/041845 N/041846

N/041847 N/041848 N/041849 N/041850 N/041851 N/041873 N/041874

N/041884 N/041901 N/041904 N/041927 N/042406 N/042407 N/042546

N/042552 N/042586 N/042587 N/042640 N/042693 N/042694 N/042695

N/042696 N/042697 N/042698 N/042712 N/042713 N/042714 N/042715

N/042716 N/042810 N/042811 N/042814 N/042815 N/042816 N/042817

N/042884 N/042891 N/043114 N/043115 N/043125 N/043250 N/043251
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N/043270 N/043271 N/043299 N/043300 N/043309 N/043310 N/043311

N/043312 N/043313 N/043314 N/043459 N/043635 N/043767 N/043768

N/043807 N/043808 N/043845 N/043846 N/044235 N/044236 N/044237

N/044238 N/044239 N/044361 N/044808 N/044809 N/044814 N/044815

N/044818 N/044819 N/044820 N/044821 N/044926 N/044927 N/044928

N/044929 N/044930 N/044931 N/044932 N/044933 N/044934 N/044935

N/044936

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/001506

(1410-M)

2016/08/25 轉讓

Transmissão

NOVARTIS AG Novartis Consumer Health S.A., com 

sede em Route de l'Etraz, 1197 Prangins, 

Switzerland

P/001513

(1417-M)

P/001514

(1418-M)

2016/08/18 終止使用許可

Rescisão de 

licença de 

exploração

The Procter & Gamble Co. 終止使用許可：

1) Bristol-Farmacêutica Portuguesa, Lda. 

2) Bristol-Myers S.A.E.

Rescisão de Licença de Exploração de:

1) Bristol-Farmacêutica Portuguesa, Lda. 

2) Bristol-Myers S.A.E.

P/003272

(3151-M)

P/003273

(3152-M)

2016/08/18 更改地址

Modificação de 

sede

Agfa-Gevaert NV & Co. 

KG

Am Coloneum 2-6, 50829 Cologne, 

Germany

2016/08/18 更改權利人之法律

性質

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

Agfa-Gevaert NV & Co. 

KG

Agfa-Gevaert GmbH

2016/08/18 轉讓

Transmissão

Agfa-Gevaert GmbH Agfa-Gevaert NV, com sede em 

Septestraat 27, 2640 Mortsel, Belgium

P/005855

(5714-M)

P/006308

(6133-M)

P/006365

(6190-M)

N/035771

N/035772

N/035773

N/035774

N/035775

N/035776

N/035777

N/035778

2016/08/25 轉讓

Transmissão

GLAXO GROUP 

LIMITED

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

(UK) IP Limited, com sede em 980 Great 

West Road, Brentford, Middlesex, TW8 

9GS, England
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/007443

(7213-M)

P/011927

(11809-M)

P/013375

(13277-M)

P/013376

(13278-M)

P/013377

(13279-M)

P/013378

(13280-M)

P/013379

(13281-M)

N/027079

N/027080

N/039235

N/039236

N/047257

2016/08/25 轉讓

Transmissão

SmithKline Beecham 

Limited

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

(UK) IP Limited, com sede em 980 Great 

West Road, Brentford, Middlesex, TW8 

9GS, England

P/008302

(8013-M)

P/008305

(8016-M)

P/008308

(8019-M)

P/008310

(8021-M)

P/008314

(8025-M)

P/008317

(8028-M)

P/008318

(8029-M)

P/008319

(8030-M)

N/008548

2016/08/23 轉讓

Transmissão

Parfums Rochas S.A.S. Interparfums S.A., com sede em 4 Rond 

Point des Champs Elysées, 75008 Paris, 

France

P/011358

(11331-M)

2016/08/25 轉讓

Transmissão

Block Drug Company Inc. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

(UK) IP Limited, com sede em 980 Great 

West Road, Brentford, Middlesex, TW8 

9GS, England

P/011919

(11801-M)

N/027370

2016/08/25 轉讓

Transmissão

SmithKline Beecham 

Limited

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

(US) IP LLC, com sede em Corporation 

Service Company, 2711 Centerville Road, 

Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, 

United States

N/007213 2016/08/23 轉讓

Transmissão

Procter & Gamble 

Manufacturing Cologne 

GmbH

Interparfums S.A., com sede em 4 Rond 

Point des Champs Elysées, 75008 Paris, 

France

N/011031

N/011032

N/011033

N/011034

N/017583

N/017584

N/017585

2016/08/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

RESEARCH IN 

MOTION LIMITED

BlackBerry Limited

2016/08/18 更改地址

Modificação de 

sede

BlackBerry Limited 2200 University Avenue East, Waterloo, 

Ontario, Canada N2K 0A7

N/027507

N/027508

N/027509

N/027510

2016/08/25 更改地址

Modificação de 

sede

Panesar Holdings Limited Ground Floor, St Martin’s House, Le 

Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 

1BR U.K.

N/030038

N/030039

N/030040

N/030041

2016/08/25 轉讓

Transmissão

GlaxoSmithKline LLC Block Drug Company, Inc., com sede em 

Corporation Service Company, 830 Bear 

Tavern Road, West Trenton, New Jersey, 

08628, United States
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/033919 2016/08/15 更改地址

Modificação de 

sede

1. Source Photonics Santa 

Clara, LLC.

2. Source Photonics, Inc.

1. 8521 Fallbrook Ave., Suite 200, West 

Hills, California 91304, U.S.A.

2. 8521 Fallbrook Ave., Suite 200, West 

Hills, California 91304, U.S.A.

N/036650

N/039192

N/039193

N/039194

2016/08/16 更改地址

Modificação de 

sede

HUGE CYBER 

LIMITED

香港九龍彌敦道707-713號銀高國際商業

中心11樓A室

Rm A, 11/F, Silvercorp International 

Tower, Nos. 707-713 Nathan Road, 

Mongkok, Kowloon, Hong Kong

N/041379 2016/08/23 轉讓

Transmissão

INVENTA - AGENTES 

PROCURADORES DE 

MARCAS E PATENTES, 

LDA.

Inventa International, S.A. - Sucursal de 

Macau, com sede em Avenida Comercial 

de Macau, n°s 251-A a 301, AIA Tower, 

20° andar, Macau

N/041585

N/041586

N/041587

N/043494

N/071507

N/071508

2016/08/16 轉讓

Transmissão

Sociedade de Entrega de 

Valores BDO (Macau), 

Limitada

BDO Unibank, Inc., com sede em BDO 

Corporate Center, 7899 Makati Avenue, 

Makati City, The Philippines

N/042406

N/042407

N/043299

N/043300

2016/08/23 更改地址

Modificação de 

sede

Helly Hansen AS Munkedamsveien 35, 0250 Oslo Norway

N/045797 2016/08/18 轉讓

Transmissão

Clariant AG Archroma IP GmbH, com sede em 

Neuhofstrasse 11, 4153 Reinach, 

Switzerland

N/050399 2016/08/23 轉讓

Transmissão

CHEF HUNG FOOD 

PRODUCTS CO, LTD.

HUNG Ching Lung, com sede em 5F., 

No. 5, Aly.2, Ln.222, Liancheng Rd., 

ZhongheDist., New Taipei City 235, 

Taiwan, China

N/059349

N/071901

N/071902

2016/08/15 更改認別資料

Modificação de 

identidade

天津愛瑪科技股份有限公

司

愛瑪科技集團股份有限公司

N/061665

N/061666

N/061667

2016/08/15 更改認別資料

Modificação de 

identidade

康得褔食品澳門股份有限

公司

康褔貢膳股份有限公司

N/063155

N/064881

N/064882

2016/08/15 轉讓

Transmissão

杭州橡膠總廠 杭州京信朝合股權投資合夥企業（有限合

夥），地址為中國浙江省杭州市下城區顏

三路116號418室

HANGZHOU JINGXIN CHAOHE 

EQUITY INVESTMENT LIMITED 

PARTNERSHIP

N/072144

N/072145

N/072146

N/072147

N/072148

N/072149

N/072150

N/080322

N/080323

N/080324

N/080742

N/080743

N/080744

N/080745

2016/08/18 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

Teavana Corporation Starbucks Corporation, com sede em 

2401 Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, United States of 

America 
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/072151

N/075336

N/075337

N/075338

N/075339

N/075340

N/080315

N/080316

N/080317

N/080318

N/080319

N/080320

N/080321

N/080746

N/080747

N/080748

N/080749

N/087196

N/087197

N/087198

N/087199

N/104469

N/104470

N/106006

N/106007

N/106008

N/078920

N/078921

N/095061

N/095062

N/095063

N/095064

N/095065

N/095066

2016/08/23 轉讓

Transmissão

Fashion World, Inc., dba 

Bijan

BIJAN HOLDINGS, LLC, com sede 

em 420 N. Rodeo Drive, Beverly Hills, 

California, 90210, USA

N/081126 2016/08/15 轉讓

Transmissão

布盧夫專業服裝有限公司

GRIPS ATHLETICS 

LIMITED

PLUS 8 HOLDINGS LIMITED，地址

為香港九龍九龍灣宏開道8號其士商業中

心7樓1室

N/083268 2016/08/25 更改地址

Modificação de 

sede

PANESAR HOLDINGS 

LIMITED

Ground Floor, St Martin’s House, Le 

Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 

1BR U.K.

N/086718

N/086719

N/086720

N/086721

N/086722

N/086723

2016/08/15 更改認別資料

Modificação de 

identidade

西安榮信文化產業發展有

限公司

榮信教育文化產業發展股份有限公司

N/092459

N/092460

N/092461

N/092462

N/092463

N/092464

N/092465

N/092466

N/092467

N/092468

N/092469

N/092470

N/092471

N/092472

N/092473

N/092474

N/092475

N/092476

N/092477

N/092478

N/092479

N/092480

N/092514

N/092515

N/092516

N/092517

N/092518

N/092519

N/092520

N/092521

N/092522

N/092523

N/092524

N/092525

N/092526

N/092527

N/092528

N/092529

N/092530

N/092531

N/092532

N/092533

N/092534

N/092535

2016/08/18 轉讓

Transmissão

種遠集團有限公司 種遠（管理）有限公司，地址為澳門圓台

街76號海洋工業中心第1期11樓D座
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/092481

N/092482

N/092483

N/092484

N/092485

N/092486

N/092487

N/092488

N/092489

N/092490

N/092491

N/092492

N/092493

N/092494

N/092495

N/092496

N/092497

N/092498

N/092499

N/092500

N/092501

N/092502

N/092503

N/092504

N/092505

N/092506

N/092507

N/092508

N/092509

N/092510

N/092511

N/092512

N/092513

N/092536

N/092537

N/092538

N/092539

N/092540

N/092541

N/092542

N/092543

N/092544

N/092545

N/092546

N/092547

N/092548

N/092549

N/092550

N/092551

N/092552

N/092553

N/092554

N/092555

N/092556

N/092557

N/092564

N/092565

N/092566

N/092567

N/092568

N/092569

N/092570

N/092571

N/092572

N/092573

N/092574

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/107896 2016/08/24 KWAN, ALBERTO SZE CHING 35

N/109282 2016/08/23 ONE & ONLY GROUP COMPANY LIMITED 43

N/109870 2016/08/23 施文程

SI MAN CHENG

30

N/109871 2016/08/23 施文程

SI MAN CHENG

43

N/110141 2016/08/23 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28
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聲明異議

Reclamação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/109520 2016/07/04 EYE CARAMBA OY BlackBerry Limited

N/109728 2016/08/10 金章（德國）藥業有限公司 健一貿易有限公司

N/110267 2016/07/18 敏迪（嘉利）澳門有限公司

MEDREICH KALI MACAU LDA.

MEDREICH FAR EAST LIMITED

N/110268 2016/07/18 敏迪（嘉利）澳門有限公司

MEDREICH KALI MACAU LDA.

MEDREICH FAR EAST LIMITED

N/110269 2016/07/18 敏迪（嘉利）澳門有限公司

MEDREICH KALI MACAU LDA.

MEDREICH FAR EAST LIMITED

N/110270 2016/07/18 敏迪（嘉利）澳門有限公司

MEDREICH KALI MACAU LDA.

MEDREICH FAR EAST 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/109156 2016/07/25 FMTM Distribution Ltd ROLEX  SA

N/109949 2016/08/22 FAN LAI CHENG ZHU DANYUN

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下

列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e 

de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/001172 2016/08/17 AIRSOUND LLP 第9條第1款f）項，結合第168條和第86條第1款a）項。

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com o art.º 168.º e a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 86.º.
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發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21] 編號 N.º  : J/002037

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/04

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 唯愛唯技術解决公司

   VIAVI SOLUTIONS INC.

 地址 Endereço  : 430 Mccarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : V．P．拉克沙, P．G．庫姆斯, C．T．馬肯特斯, J．M．霍爾曼, N．泰特鮑姆

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201210145595.0 2005/12/21 CN 102673299B 2015/11/04

[51] 分類 Classificação  : B32B5/16, B42D25/29

[54] 標題 Título  : 通過取向可排列薄片形成的運動圖像。

   Imagens cinemáticas formadas através da orientação de flocos alinhados.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種圖像，圖像由處於可在磁場中排列的載體中的薄片構成，例如墨水溶液或油

漆。薄片的排列產生一個或多個運動特徵，例如當圖像傾斜時看上去運動的滾動條。這些圖像

能在有價值的文件上形成安全特徵，例如鈔票。 

 附圖 Figura : 

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

2004/12/22 11/022,106 美國 Estados Unidos da América

2005/12/20 11/313,165 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/002171

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 比亞迪股份有限公司

   BYD COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 中國廣東省深圳市坪山新區比亞迪路3009號，郵編518118

   No. 3009, BYD Road, Pingshan, Shenzhen, Guangdong 518118, P.R.China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 杜曉文 DU, Xiaowen, 張永增 ZHANG, Yongzeng, 鐘益林 ZHONG, Yilin, 范波 FAN, Bo 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201210099997.1 2012/04/06 CN 103359052B 2016/03/30

[51] 分類 Classificação  : B60R25/20, B60R25/04

[54] 標題 Título  : 車輛、車用智能鑰匙裝置、車輛遙控駕駛系統及方法。

   Veículo, dispositivo para chave inteligente do veículo, sistema e método de controlo remoto 

do veículo.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提出一種車輛遙控駕駛系統及方法，該系統包括：車用智能鑰匙裝置，用於發出啓動信

號或控制信號；車輛，用於接收車用智能鑰匙裝置發出的啓動信號或控制信號，並根據啓動信

號對車輛的發動機和/或動力系統進行解鎖並啓動發動機和/或動力系統以進入遙控啓動模式，

以及根據控制信號對車輛的行駛進行控制。其中，車輛包括自動擋變速箱和電子駐車單元。當

車輛的發動機和/或動力系統處於遙控駕駛模式時，自動擋變速箱根據控制信號將車輛的變速

檔位設置為“前進”檔或“倒車”檔。該系統能够控制車輛在可視範圍內低速駕駛，操作簡單方

便，實現車外控制車輛低速前進、後退。本發明還提出了一種車用智能鑰匙裝置和一種車輛。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002172

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 諾華股份有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : M．H．塞拉諾-武, Y-S．郭, 劉文明

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310020520.4 2007/03/28 CN 103288721B 2016/04/20

[51] 分類 Classificação  : C07D213/74, C07D213/72, C07D213/84, C07D213/75, C07D401/12, C07D413/12, 

C07D213/82, C07D405/12, A61K31/4439, A61K31/444, A61K31/506, A61K31/4418, 



N.º 38 — 21-9-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20009

A61K31/443, A61K31/4433, A61K31/5377, A61K45/00, A61P3/00, A61P3/04, A61P3/10, 

A61P25/00, A61P3/06, A61P1/16, A61P9/00, A61P9/10, A61P19/06, A61P9/04, A61P9/12, 

A61P35/00

[54] 標題 Título  : （4-（4-[6-（三氟甲基-吡啶-3-基氨基）-含N雜芳基]-苯基）-環己基）-乙酸衍生物及其藥學用

途。

   Derivados de «(4-(4-[6-(trif luoromethyl-pyridin-3-ylamino)-n-containing-heteroaryl]-

-phenyl)-cyclohexyl)-acetic acid» e seu uso farmacêutico.

[57] 摘要 Resumo  : （4-（4-[6-（三氟甲基-吡啶-3-基氨基）-含N雜芳基]-苯基）-環己基）-乙酸衍生物及其藥學用途

本發明提供了如下結構的有機化合物；A-L1-B-C-D-L2-E它們用於治療或預防與動物、特別

是人的DGAT1活性相關的病症或障礙。

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

2006/03/31 60/787,859 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002173

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 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 

[73] 權利人 Titular : 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 : 上甲哲士 JOKO, SATOSHI, 池裕厚 IKE, HIROATSU, 北村健太 KITAMURA, KENTA 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310179967.6 2013/05/15 CN 103418137B 2016/04/13

[51] 分類 Classificação  : A63F13/26, A63F13/50, A63F13/537, A63F13/55, A63F13/88, G07F17/32

[54] 標題 Título  : 用於遊戲機的顯示裝置及包含所述顯示裝置的遊戲機。

   Dispositivo de exibição para máquina de jogos e máquina contendo o dispositivo de exibi-

ção referido.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明大體來說涉及一種用於遊戲機的顯示裝置及一種包含所述顯示裝置的遊戲機。根據本

發明的實施例，一種用於遊戲機的顯示裝置包含：顯示面板，其經配置以顯示遊戲的圖像；遮

板組合件，其經配置以至少部分地覆蓋及展露所述顯示面板，所述遮板組合件包含經配置以沿

著第一導引件移動的第一滑動門及經配置以沿著第二導引件移動的第二滑動門；及驅動單元，

其經配置以驅動所述第一滑動門，其中所述第一滑動門及所述第二滑動門中的至少一者包括捕

捉部件，所述捕捉部件經配置以捕捉所述第一滑動門及所述第二滑動門中的另一者使得所述

第二滑動門跟隨所述第一滑動門的移動。 

 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

2012/05/18 13/474,913 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002174

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 西諾米克斯公司

   SENOMYX, INC.

 地址 Endereço  : 4767 Nexus Centre Drive, San Diego, CA 92121, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 凱瑟琳．塔奇杜健 Catherine Tachdjian, 安德魯．P．佩特倫 Andrew P.Patron, 沙拉．L．亞當

斯基-維爾納 Sara L.Adamski-Werner, 法里德．巴基爾 Farid Bakir, 陳情 Qing Chen, 文森

特．達爾莫胡索多 Vincent Darmohusodo, 斯蒂文．泰倫斯．霍布森 Stephen Terrence Hob-

son, 李曉東 Xia Dong Li, 齊銘 Ming Qi, 丹尼爾．哈利．羅杰 Daniel Harry Rogers, 馬爾凱

塔．里諾瓦 Marketa Rinnova, 蓋伊．賽爾旺 Guy Servant, 唐小清 Xiao Qing Tang, 馬克．佐

萊 Mark Zoller, 馬克．華萊士 Mark Wallace, 艾米．欣 Amy Xing, 克勞斯．古貝爾納托 Klaus 

Gubernator 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310151776.9 2004/08/06 CN 103275058B 2016/02/24

[51] 分類 Classificação  : C07D317/68, C07D261/18, C07D307/68, C07D213/82, C07D307/85, C07C233/65, 

C07C233/69, C07C235/54, C07C235/62 , C07C235/48, C07C233/83, C07C323/62 , 

C07C235/52, A23L1/226, A23K1/16

[54] 標題 Título  : 調味劑、味道調節劑、促味劑、味覺增强劑、鮮味劑或甜味劑和/或增强劑及其用途。

   Preparações para confeccionar sabor, modificadores de sabor, «tastants», intensificadores 

de sabor, «umami» ou adoçantes e/ou intensificadores e seu uso.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及新型調味劑、味道調節劑、促味劑、味覺增强劑、鮮味劑或甜味劑和/或增强劑及其

用途，本發明涉及如下發現：特定的非天然存在的、非肽的酰胺化合物和酰胺衍生物，如乙二酰

胺、脲和丙烯酰胺，是用於食物、飲料和其它食品或口服藥品或組合物的有用的味道或味覺調

節劑，如調味劑或增味劑和香味或味道增强劑，更具體地為香味（谷氨酸單鈉的“鮮味”味道）

或甜味味覺調節劑、香味或甜味調味劑和香味或甜味味道增强劑。 

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

2003/08/06 60/494,071 美國 Estados Unidos da América

2004/03/09 60/552,064 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002175

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 因塞特控股公司

   INCYTE CORPORATION

 地址 Endereço  : 1801 Augustine Cut-off, Wilmington, DE 19880, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : J.D.羅杰斯, H.-Y.李
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310367212.9 2008/06/12 CN 103524509B 2016/03/02

[51] 分類 Classificação  : C07D487/04, A61K31/519, A61P37/06, A61P37/02, A61P19/02, A61P35/00, A61P17/00, 

A61P29/00, A61P3/10, A61P1/00, A61P17/06, A61P37/08, A61P31/18, A61P31/22, 

A61P31/14, A61P31/20, A61P35/02, A61P27/02, A61P7/00

[54] 標題 Título  : 詹納斯激酶抑制劑（R）-3-（4-（7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-4-基）-1H-吡唑-1-基）-3-環戊基丙腈

的鹽。

   Sais do inibidor de «janus kinase» (r)-3-(4-(7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1h-pyrazol-1-

-yl)-3-cyclopentylpropanenitrile.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供（R）-3-（4-（7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-4-基）-1H-吡唑-1-基）-3-環戊基丙腈的鹽形

式，其有用於調節詹納斯激酶活性，並有用於治療與詹納斯激酶活性相關的疾病，包括例如免

疫相關疾病、皮膚病、骨髓增生性病症、癌症以及其他疾病。 

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

2007/06/13 60/943705 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002176

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 大塚制藥株式會社

   OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 9, Kanda-Tsukasamachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 1018535 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[73] 權利人 Titular : 株式會社大塚製藥工場

   OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.

 地址 Endereço  : 115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-Cho, Naruto-Shi, Tokushima 7728601, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 宮田一義，井上泰秀，萩彰文，菊地基哉，大野仁嗣，橋本謹治，大黑絹枝，佐藤哲也，壺內英

繼，石川廣，岡村隆志，岩田效志 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201210199583.6 2004/05/25 CN 102715184B 2016/04/27

[51] 分類 Classificação  : A61K31/155, A61K47/12, A61K9/08, A61P31/00, A61L2/18

[54] 標題 Título  : 奧蘭西丁水溶液及其製備方法和消毒劑。

   Solução aquosa de «olanexidine» e seu método de preparação, e desinfectante.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種含有奧蘭西丁和至少等摩爾量葡糖酸的水溶液，其基本不含除葡糖酸之外的酸

和除葡糖酸之外的酸的鹽，其中，奧蘭西丁的濃度為0.1-20%（W/V）。 

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

2003/05/28 2003-150846 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002177

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24
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[73] 權利人 Titular : W．J．基欽

   KITCHEN, William J.

 地址 Endereço  : 11536 Lake Butler Blvd., Windermere, Florida 34786, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : W．J．基欽

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280025664.2 2012/05/25 CN 103608074B 2016/03/09

[51] 分類 Classificação  : A63G21/04, A63G21/10, A63G21/12

[54] 標題 Título  : 塔架式乘坐設施。

   Instalações de passeio da torre.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了一種塔架式乘坐設施，其中懸掛乘車安裝在形成了軌道的導軌上，軌道是用於乘車的完

整雙螺旋路徑而無須調轉乘車或轉換軌道。乘車從四弦桁架軌道上懸掛，並在兩個底部導軌

上乘行以確保穩定性。另一實施例是安裝在塔架上的過山車軌道。 

 附圖 Figura : 

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

2011/05/26 61/490,135 美國 Estados Unidos da América

2011/11/02 61/554,865 美國 Estados Unidos da América

2012/03/28 61/616,585 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002178

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 高通股份有限公司

   QUALCOMM Incorporated

 地址 Endereço  : 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : A．維斯瓦納坦 VISVANATHAN, Arun, V．K．卡達加拉 KADAGALA, Vijay Kumar, L．

許 HSU, Liangchi

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180024521.5 2011/04/12 CN 102893655B 2016/03/02

[51] 分類 Classificação  : H04W28/10

[54] 標題 Título  : 用於多資源流控制的方案和裝置。

   Programa e aparelhos para controlo de fluxo de multi-recurso.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了基於多個資源來控制無綫通信裝置的流的系統和方法。監測多個資源中的每個資源的水

平，並設定裝置的流狀態，從而在考慮到不同的資源使用的情况下確保安全操作。在一個實施例

中，相對於每個資源而確定各流狀態。然後，從總體上為裝置選擇各流狀態中的一個流狀態。 
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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

2010/04/12 61/323,099 美國 Estados Unidos da América

2011/04/11 13/084,010 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002179

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 高通股份有限公司

   QUALCOMM Incorporated

 地址 Endereço  : 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : A．達姆尼亞諾維奇 DAMNJANOVIC, Aleksandar, J．M．達姆尼亞諾維奇 DAMNJANO-

VIC, Jelena M., J．蒙托霍 MONTOJO, Juan, P．加爾 GAAL, Peter

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180017360.7 2011/04/05 CN 102823307B 2016/03/02

[51] 分類 Classificação  : H04W52/36

[54] 標題 Título  : 功率上升空間報告。

   Relatório sobre o gama da potência.

[57] 摘要 Resumo  : 本文描述了用於功率上升空間報告的系統、方法、裝置和計算機程序產品。移動設備可以在被

配置為由該移動設備使用的一個或多個載波上識別與多個獨立地功率受控的信道中的每一個

信道相關聯的發射功率。該發射功率可以針對是上行鏈路控制信道的一個信道和是上行鏈路

共享信道的一個或多個另外的信道。所識別的一個信道（例如，上行鏈路控制信道）的發射功

率可以是虛擬發射功率，而所識別的其它發射功率可以是所測量的針對實際傳輸的發射功率。

可以將所識別的發射功率進行相加，並使用所累加的發射功率來計算可用於該移動設備的功

率上升空間。移動設備可以向基站發送功率上升空間報告。 

 附圖 Figura : 

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

2010/04/05 61/321,074 美國 Estados Unidos da América

2011/04/04 13/079,724 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/002180

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 高通股份有限公司

   QUALCOMM Incorporated

 地址 Endereço  : 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : S．韋爾瑪尼 VERMANI, Sameer, L．楊 YANG, Lin, H．桑帕斯 SAMPATH, Hemanth, V．

K．瓊斯四世 JONES, Vincent, Knowles, IV, D．J．R．范尼 VAN NEE, Didier, Johannes, 

Richard

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080035521.0 2010/08/12 CN 102474492B 2016/03/02

[51] 分類 Classificação  : H04L27/26, H04L1/00, H04L27/00, H04W72/12, H04L27/34

[54] 標題 Título  : 增强MU-MIMO VHT前導碼以實現傳輸模式檢測。

   Melhorias de «MU-MIMO VHT preamble» para realizar a detecção relativa ao modo de 

transmissão.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開內容的特定方面提供了使接收機能够根據發往所有接收機的共用SIG字段（406）

檢測信號的傳輸模式的技術。所提出的技術包括幀結構，其中，在SIG字段（406）的第一部分

中向所有接收機發射與傳輸模式有關的信息。 

 附圖 Figura : 

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

2009/08/12 61/233,451 美國 Estados Unidos da América

2009/08/18 61/234,927 美國 Estados Unidos da América

2010/07/30 12/848,058 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002181

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 高通股份有限公司

   QUALCOMM Incorporated

 地址 Endereço  : 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : L．馬諾爾 MANOR, Liron

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080046769.7 2010/08/30 CN 102687566B 2016/03/02

[51] 分類 Classificação  : H04W52/02, H04W88/02

[54] 標題 Título  : 基於功率的速率選擇。

   Selecção de taxa baseada na potência.
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[57] 摘要 Resumo  : 公開了選擇無綫通信設備的數據速率的系統和方法。可以向第二計算設備發送指示使用該無

綫通信設備的第一計算設備的功率約束的數據。可以至少部分地基於第一計算設備的功率約

束來識別最大數據速率。 

 附圖 Figura : 

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

2009/08/31 61/238,576 美國 Estados Unidos da América

2010/08/24 12/862,519 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002182

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 高通股份有限公司

   QUALCOMM Incorporated

 地址 Endereço  : 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : S．韋爾瑪尼 VERMANI, Sameer, V．斯里哈拉 SRIDHARA, Vinay

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080015639.7 2010/04/09 CN 102388561B 2016/03/02

[51] 分類 Classificação  : H04L5/00, H04W72/04, H04L1/16, H04L1/18

[54] 標題 Título  : 用於WLAN的確認資源分配和調度。

   Reconhecimento de distribuição do recurso e agendamento para WLANS.

[57] 摘要 Resumo  : 本申請公開了用於通信的方法和裝置，通過這些方法和裝置生成用於發送到多個節點的物理

層分組，或由多個節點接收物理層分組，其中，該物理層分組包括供所述多個節點中的每一個

節點用於向一個裝置或發送節點發送確認的資源分配。 

 附圖 Figura : 

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

2009/04/10 12/422,145 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002183

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/26
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[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 高通股份有限公司

   QUALCOMM Incorporated

 地址 Endereço  : 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : F．烏盧皮納爾 ULUPINAR, Fatih, P．A．阿加什 AGASHE, Parag Arun, S．薩卡爾 SA-

RKAR, Sandip, R．普拉卡什 PRAKASH, Rajat

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880009467.5 2008/03/24 CN 101641900B 2016/03/02

[51] 分類 Classificação  : H04L5/02, H04L27/26

[54] 標題 Título  : 用於確定無綫信號中廣播消息的方法和裝置。

   Método e aparelhos para distinguir mensagens de difusão nos sinais sem fio.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了用於處理和生成廣播消息的方法和裝置，所述廣播消息由用於接收信號的幀的OF DM

符號和子帶來確定。生成在無綫通信系統中指示廣播消息所使用的資源的開銷消息。通過無綫

系統接收信號，且廣播消息根據由用於接收信號的超高幀的多個幀的OF DM符號和子帶所指

定的所述信號來確定。 

 附圖 Figura : 

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

2007/03/23 60/896,736 美國 Estados Unidos da América

2008/03/20 12/052,536 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002184

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 雷斯韋洛吉克斯公司

   RESVERLOGIX CORP.

 地址 Endereço  : 300, 4820 Richard Road SW Calgary, Alberta T3E6L 1, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : H．漢森

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310229315.9 2007/02/01 CN 103319408B 2016/04/13

[51] 分類 Classificação  : C07D217/24, C07D239/91, C07D471/04, C07D405/04, C07D401/04, C07D279/02, 

A61P9/00, A61P3/06, A61P3/00

[54] 標題 Título  : 用於預防和治療心血管疾病的化合物。

   Compostos para prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares.

[57] 摘要 Resumo  : 本公開內容涉及可用於調節載脂蛋白A-I（ApoA-I）的表達的化合物以及它們在治療和預防心

血管疾病和相關疾病狀態、包括與膽固醇或脂質有關的紊亂、例如動脉粥樣硬化中的用途。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002185

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Center, Indianapolis, In 46285, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Y．A．蔡, D．P．蓋特利, L．何, D．D．梁, P．欒, B．A．斯萬森, Y．唐, D．R．威徹

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880114428.1 2008/10/29 CN 103492414B 2016/04/13

[51] 分類 Classificação  : C07K16/18

[54] 標題 Título  : 抗HEPCIDIN抗體及其用途。

   Anticorpos de «anti-HEPCIDIN» e seus usos.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了選擇性結合人hepcidin-25的單克隆抗體，其特徵是具有與人hepcidin-25的高親和力，

和强的中和人hepcidin的性質。發明的抗體治療性的用於增加人體內的血清鐵水平、網織紅細

胞計數、紅血細胞計數、血紅蛋白，和/或血細胞比容，以及用於在人類受試者中治療和診斷成

熟hepcidin促進性障礙，例如貧血。 

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

2007/11/02 60/984,910 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002186

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 高通股份有限公司

   QUALCOMM Incorporated

 地址 Endereço  : 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : V．R．拉維德朗 RAVEENDRAN, Vijayalakshmi, R., X．黃 HUANG, Xiaolong, X．王 

WANG, Xiaodong, F．肖卡特 SHAUKAT, Fawad

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280010561.9 2012/01/20 CN 103392326B 2016/03/09

[51] 分類 Classificação  : H04L29/06

[54] 標題 Título  : 用於無綫顯示器的用戶輸入返回信道。

   Canal de volta da entrada do usuário para monitores sem fio.
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[57] 摘要 Resumo  : 作為通信會話的一部分，無綫源設備可以向無綫宿設備發送音頻和視頻數據，並且無綫宿設備

可以將在該無綫宿設備處接收的用戶輸入發送回無綫源設備。以這種方式，無綫宿設備的用戶

可以控制無綫源設備，並且可以控制從無綫源設備發送到無綫宿設備的內容。作為向源設備發

送用戶輸入的一部分，宿設備可以生成具有數據分組報頭的數據分組，該數據分組報頭包括指

示時間戳字段的存在的時間戳標志，並且源設備可以基於時間戳字段中的時間戳來對數據分

組進行處理。 

 附圖 Figura : 

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

2011/01/21 61/435,194 美國 Estados Unidos da América

2011/02/28 61/447,592 美國 Estados Unidos da América

2011/03/02 61/448,312 美國 Estados Unidos da América

2011/03/07 61/450,101 美國 Estados Unidos da América

2011/03/25 61/467,535 美國 Estados Unidos da América

2011/03/25 61/467,543 美國 Estados Unidos da América

2011/08/03 61/514,863 美國 Estados Unidos da América

2011/10/07 61/544,428 美國 Estados Unidos da América

2012/01/05 13/344,273 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002187

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 高通股份有限公司

   QUALCOMM Incoporated

 地址 Endereço  : 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : D．阿梅爾加 AMERGA, Daniel, U．M．巴納尼 BHAWNANI, Udayan Murli, 李國鈞 LEE, 

Kuo-Chun, S．馬赫什瓦里 MAHESHWARI, Shailesh, N．奈克 NAIK, Nagaraju, K．N．帕

特爾 PATEL, Ketan Narendra, J．S．肖 SHAUH, Jack S., S．維爾列帕利 VEEREPALLI, 

Sivaramakrishna, G．K．瓦爾克 WALKER, Gordon Kent, 王俊 WANG, Jun

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380016767.7 2013/02/22 CN 104205930B 2016/03/16

[51] 分類 Classificação  : H04W36/00, H04W48/16, H04W72/00, H04W4/00, H04W24/10

[54] 標題 Título  : 多頻網絡中的EMBMS業務的激活和維護的方法。

   Método de activação e manutenção dos serviços EMBMS em redes de multi-frequência.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了用於無綫通信的方法、裝置和計算機程序產品。該裝置接收用戶業務描述（USD）消息。

當USD消息中指示的頻率不是當前頻率時，該裝置確定接收到系統信息消息，確定系統信息消

息中包含USD消息中指示的頻率，當系統信息消息中包含該頻率時，確定該頻率是相鄰小區頻

率，將該頻率的優先級設置為最高優先級，以及測量該頻率的信號强度，基於該頻率的信號强

度執行小區重選確定過程，基於小區重選確定過程的結果執行到相鄰小區的小區重選，以及在

該頻率上在相鄰小區中獲取組播業務。 
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 附圖 Figura : 

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

2012/03/29 61/617,453 美國 Estados Unidos da América

2013/02/21 13/773,489 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002188

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 高通股份有限公司

   QUALCOMM Incorporated

 地址 Endereço  : 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : P．加爾 GAAL, Peter, A．達姆尼亞諾維奇 DAMNJANOVIC, Aleksandar, W．陳 CHEN, 

Wanshi, J．蒙托霍 MONTOJO, Juan, J．M．達姆尼亞諾維奇 DAMNJANOVIC, Jelena M.

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180042399.4 2011/09/01 CN 103081541B 2016/03/09

[51] 分類 Classificação  : H04W52/22, H04W52/44, H04W52/34, H04W52/14, H04W52/10

[54] 標題 Título  : 去激活的分量載波上的功率控制。

   Controlo da potência em transportador de componente desactivado.

[57] 摘要 Resumo  : 實現載波聚合（CA）的無綫通信系統允許某些分量載波的激活和去激活。可以通過預先確定

在重新激活之後要使用的適當功率控制參數，來控制被重新激活的上行鏈路分量載波上的發

射功率。該預先確定的功率控制參數可以取决於所去激活的分量載波的最後已知的功率控制

狀態，或者可以進行重設以應用初始的低功率狀態。 

 附圖 Figura : 

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

2010/09/01 61/379,337 美國 Estados Unidos da América

2011/08/31 13/223,095 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002189

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/30
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[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 高通股份有限公司

   QUALCOMM Incorporated

 地址 Endereço  : 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : X．朱 ZHU, Xipeng, W．格蘭索 GRANZOW, Wolfgang, A．埃斯科特 ESCOTT, Adrian

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080066603.1 2010/05/04 CN 102948112B 2016/03/23

[51] 分類 Classificação  : H04L9/00

[54] 標題 Título  : 創建或更新共享電路交換安全性上下文的方法及裝置。

   Método e dispositivo para criação ou renovação do contexto sobre a segurança de compu-

tação de circuitos compartidos.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了為電路交換域服務在用戶設備和MSC/V LR（移動交換中心/訪問位置寄存器）之間進

行安全性上下文的創建或更新。該創建或更新是基於將在移動性管理實體（M M E）中的演進

通用陸地無綫接入網絡（E-U T R A N）中使用的安全性上下文轉換為用於電路交換域目標系

統的安全性上下文並將其傳送到MSC/VLR。當用戶設備從E-UTRAN移動到GSM EDGE無

綫接入網絡/通用陸地無綫接入網絡（GERAN/UTRAN）時，MME不需要執行認證和密鑰

協商過程來為用戶設備建立共享電路交換安全性上下文。 

 附圖 Figura : 

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

2010/05/04 PCT/CN2010/072413 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/002190

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 高通股份有限公司

   QUALCOMM Incorporated

 地址 Endereço  : 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : R．王 WANG, Renqiu, D．N．團 DOAN, Dung Ngoc, R．保蘭基 PALANKI, Ravi, N．布尚 

BHUSHAN, Naga

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180019051.3 2011/04/15 CN 102845118B 2016/03/16

[51] 分類 Classificação  : H04W72/04, H04W88/04, H04W84/18, H04W16/14, H04W76/02

[54] 標題 Título  : 一種用於無綫通信的方法及裝置。

   Método e dispositivo para comunicação sem fio.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了支持對等（P2P）通信和廣域網（WAN）通信的技術。在一個方面中，可以在上行鏈路頻

譜上支持P2P通信。用戶設備（U E）可以（1）針對WA N通信在下行鏈路頻譜和上行鏈路頻譜
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這兩者上與基站通信，（2）針對P2P通信僅在上行鏈路頻譜上與另一U E通信。在另一個方面

中，通過對兩個U E的下行鏈路和上行鏈路（或者傳輸和接收鏈路）進行時分複用來支持P2P

通信。在再一個方面中，可以對WA N通信和P2P通信進行時分複用，從而使UE能够同時支持

這兩者。在又一個方面中，可以在WAN傳輸和P2P傳輸之間提供傳輸間隙，以避免這些傳輸之

間的干擾。 

 附圖 Figura : 

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

2010/04/15 61/324,612 美國 Estados Unidos da América

2011/04/12 13/085,322 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002191

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 全球鑽石商標有限公司

   Worldwide Diamond Trademarks Ltd.

 地址 Endereço  : 1066 West Hastings Street, Suite 2160, Vancouver, BC V6E 3X1, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : 羅尼．里德列維奇 Roni Rydlewicz 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201410339024.X 2014/07/16 CN 104287329B 2016/03/16

[51] 分類 Classificação  : A44C17/00, B24B1/00

[54] 標題 Título  : 墊形心和箭的寶石及製造方法。

   Pedras preciosas em formato de almofada e em forma de corações e setas e método de fa-

bricação das mesmas.

[57] 摘要 Resumo  : 一種墊形切割鑽石以及用於拋光鑽石以形成墊形切割的方法，所述鑽石在受到光照時將顯示

出圓形切割鑽石中真實的心和箭的圖案的心和箭的圖案特性。墊形切割通過如下步驟形成：將

鑽石拋光為對稱的圓形幾何構造，所述鑽石具有四個曲綫長側部和具有相同半徑的四個曲綫

拐角側部，四個曲綫拐角側部與四個曲綫長側部彼此相互連接而形成圓形；在鑽石的四個長側

部上形成四個主冠部刻面，在四個拐角側部上形成四個主冠部刻面；形成檯面、八個冠部星刻

面、十六個冠部半刻面、八個主亭部刻面、十六個亭部半刻面、四個輔助亭部刻面、十六個輔助

亭部半刻面；並且形成位於鑽石的長側部和拐角側部上的多個腰部刻面，各腰部刻面具有變化

的厚度。 

 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

2013/07/16 61/846,817 美國 Estados Unidos da América

2013/08/27 14/011,447 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002192

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 艾其林醫藥公司

   ACHILLION PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço  : 300 George Street, New Haven, Connecticut 06511 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 詹森．艾倫．懷爾斯 WILES, Jason Allan, 王秋萍 WANG, Qiuping, 橋本彰宏 HASHIMO-

TO, Akihiro, 戈德溫．佩斯 PAIS, Godwin, 陳大為 CHEN, Dawei, 王祥柱 WANG, Xian-

gzhu, 文卡特．加達昌達 GADHACHANDA, Venkat, 阿維納什．帕德克 PHADKE, Avi-

nash, 米林．德什潘德 DESHPANDE, Milind 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280025427.6 2012/05/29 CN 103561739B 2016/03/02

[51] 分類 Classificação  : A61K31/4178, A61K31/4164, A61P31/12, A61P31/00

[54] 標題 Título  : 可用於治療HCV感染的經取代的脂肪芬、環芬、異芬、雜芬、雜-異芬以及金屬茂。

   «Subsituted aliphanes, cyclophanes, heteraphanes, heterophanes, hetero-heteraphanes and 

metallocenes» utéis para o tratamento de infecções por HCV.

[57] 摘要 Resumo  : 本公開內容提供了可用作抗病毒劑的式（I）D-M-D（式I）的經取代的脂肪芬、環芬、異芬、雜

芬、雜-異芬以及金屬茂。在本文公開的某些實施方案中，M是基團-P-A-P-，其中A是式（I）。

本文公開的某些經取代的脂肪芬、環芬、異芬、雜芬、雜-異芬以及金屬茂是强效和/或選擇性的

病毒複製（特別是丙型肝炎病毒複製）抑制劑。本公開內容還提供包含一種或更多種經取代的

脂肪芬、環芬、異芬、雜芬、雜-異芬和金屬茂以及可藥用載體的藥物組合物/和組合。本公開內

容提供了用於治療病毒感染（包括丙型肝炎病毒感染）的方法。 

 附圖 Figura : 

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

2011/05/27 61/490,881 美國 Estados Unidos da América

2011/07/06 61/504,905 美國 Estados Unidos da América

2011/12/06 61/567,216 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002193

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/30
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[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 女康樂公司

   Viveve, Inc.

 地址 Endereço  : 美國加利福尼亞州桑尼維爾市商業街150號

   150 Commercial Street, Sunnyvale, CA 94086, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 喬納森．B．帕爾默, 伊恩．F．史密斯, 鄭惇之, 帕特里克．卡爾．豪, 肖恩．亞瑟．蘇利文, 杰羅姆．

杰克遜, 小斯坦利．萊維, 舍利．萊．盧卡斯, 史蒂夫．馬克．洛佩茲 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080049557.4 2010/09/16 CN 102971047B 2016/04/06

[51] 分類 Classificação  : A61N5/02, A61B17/00

[54] 標題 Título  : 修復陰道組織的儀器和方法。

   Dispositivo e método para remodelação vaginal.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種修復女性陰道組織的儀器和方法，所述儀器和方法能使用輻射能量對目標結

締組織進行加熱，並同時冷卻目標組織的黏膜表層細胞從而提供保護。實施方案包括手柄以及

含有傳熱片和冷卻機理的治療頭。所述手柄儘管在轉動時或在陰道口附近移動時仍然能被雙

手所握進行控制。本儀器或系統可以包括一個綜合控制器，並只需根據探頭的溫度以及與上一

次啓動探頭的所相距的時間，並在不需施用射頻能量的情况下就能確認是否已和組織接觸。 

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

2009/09/18 61/243686 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002194

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 女康樂公司

   Viveve, Inc.

 地址 Endereço  : 美國加利福尼亞州桑尼維爾市商業街150號

   150 Commercial Street, Sunnyvale, CA 94086, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 唐．格倫, 杰羅姆．杰克遜, 史蒂夫．洛佩茲, 拉塞爾．梅羅斯, 伊恩．史密斯, 斯瑞哈利．雅瑪諾 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201210069906.X 2012/03/16 CN 103301567B 2016/04/06

[51] 分類 Classificação  : A61N1/32, A61N7/00, A61N5/02, A61F7/00

[54] 標題 Título  : 一種修復女性陰道組織的治療器。

   Curador para reparação do tecido vaginal feminino.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種修復女性陰道組織的治療器，治療器包含一個治療頭，治療頭末端的形狀可

為圓錐形、球形、半球形、橢圓形或圓形，且包含一塊或多塊傳熱片，傳熱片可冷卻陰道表層細

胞並同時傳送能量使表層細胞下的組織加熱。在一個實施方案中，所述治療器進一步包含一個

或多個下列的設備：一個或多個用來測量表層細胞或其下面的溫度的溫度感應器；一個或多個
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裝嵌在手柄或治療頭上的方向感應器；一個或多個標記用以顯示治療頭進入陰道的深度。在另

一個實施方案中，本發明提供一種具有電極手指套的修復女性陰道組織的治療器。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002195

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/31

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/08/24

[73] 權利人 Titular : 挪佛麥迪哥股份公司

   NOVOMATIC AG

 地址 Endereço  : Wiener Strasse 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria

 國籍 Nacionalidade  : 奧地利 Austríaca 

[72] 發明人 Inventor : 安德里亞．庫里克 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280027568.1 2012/06/06 CN 103582777B 2016/03/02

[51] 分類 Classificação  : F21S2/00, F21V7/00, F21V17/10, F21V21/03, F21S8/06, E04B9/00, G07F17/00, F21V8/00

[54] 標題 Título  : 具有用於面板的安裝件的天花板照明。

   Iluminação de tecto com suportes para painéis.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種照明裝置，該照明裝置用於照明一個房間的一個區域，尤其用於照明一個遊戲

機島，該照明裝置包括一個可見面板，光可以透射穿過該可見面板並且該可見面板至少部分是

由透明材料組成，並且該照明裝置包括一個面板保持裝置，該面板保持裝置具有用於保持該可

見面板的保持裝置以及用於將該可見面板安裝在一個天花板上或一個牆壁上的固定裝置。根據

本發明，該面板保持裝置的該保持裝置具有至少三個互連的保持臂，這些保持臂被安排成星形

並且在至少兩個可見面板部分的內面處保持這些可見面板部分，這些可見面板部分的這些內面

彼此毗連，使得所述可見面板部分一起形成一個實質上連續的可見面板表面。這些可見面板部分

具有多個自由的外面，這些外面不被這些保持臂保持、並且一起形成該可見面板的外圓周。 

 附圖 Figura : 

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

2011/06/10 202011101714.5 德國 Alemanha
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註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

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

J/002032 2016/08/17 通用原子公司

GENERAL ATOMICS

第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) do n.º 1 

do art.º 20.º e art.º 25.º.

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/001374

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/17

[71] 申請人 Requerente : 白佩婷 

 地址 Endereço  : 中國福建省廈門市思明區龍虎南山里143號15棟302室 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 白佩婷 

[51] 分類 Classificação  : C07D493/04

[54] 標題 Título  : 降血脂、防治非酒精性脂肪肝的藥物及蟛蜞菊內酯在其中的應用。

   Medicamentos para redução das gorduras no sangue e para prevenção e tratamento da do-

ença hepática gordurosa não alcoólicas e o uso de «Wedelolactone» no mesmo.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種植物提取物的新醫藥應用，具體涉及自蟛蜞菊內酯在製備降血脂、防治非酒精

性脂肪肝藥物中的應用及藥物，所述藥物含有有效劑量的蟛蜞菊內酯和一種或多種藥學上可

接受的賦形劑。在本發明之前，未發現蟛蜞菊內酯具有降血脂、防治非酒精性脂肪肝的作用，

本發明發明人發現蟛蜞菊內酯具有顯著的降低血清總膽固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白的作

用。同時，降低肝臟脂質、減輕肝臟脂質過氧化水平，對於高脂模型所導致的脂肪肝具有預防

作用，可以開發蟛蜞菊內酯在降血脂，預防脂肪肝藥物的應用。 

[21] 編號 N.º  : I/001427

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/01/18

[71] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.
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 地址 Endereço  : 3355 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109, the United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : BELTRAM, Justin, PERSSON, Eric, SURMACZ, Andrzej

[51] 分類 Classificação  : A63F1/00, A63F1/18

[54] 標題 Título  : 多重百家樂。

   Múltiplas bacarás.

[57] 摘要 Resumo  : 在多牌局百家樂的玩法中，接收用戶的第一賭注和第一選擇的指令，百家樂的第一牌局是閑家

贏、莊家贏或平局的第一選擇。接收用戶的第二賭注和第二選擇的指令，百家樂的第二牌局是

閑家贏、莊家贏或平局的第二選擇。接收用戶的輸入，基於各第一賭注和第二賭注、各第一選擇

和第二選擇以分發第一牌局和第二牌。響應於接收的用戶輸入以分發百家樂的第一牌局和第二

牌局。基於各第一賭注和第二賭注，各第一選擇和第二選擇為所述第一牌局和第二牌局中的每

次決定結局。 

 附圖 Figura : 

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

2015/03/04 14/639,074 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001430

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/03

[71] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 4600 Aono-cho, Higashiomi, Shiga 527-0232, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação  : A63F1/06

[54] 標題 Título  : 混洗遊戲紙牌包的管理系統及方法。

   Sistema e método de gestão de pacote de cartas de jogar embaralhadas.

[57] 摘要 Resumo  : 一種混洗遊戲紙牌包的管理系統和方法，為了在娛樂場或其他使用紙牌遊戲桌的紙牌遊戲設

施中使用多個紙牌包的娛樂場運營期間防止紙牌包丟失或替換，對混洗遊戲紙牌包進行管

理。包含管理控制裝置（7）的管理系統存儲放入管理保管箱（10）的多個紙牌包（2）上附接的

ID碼（4），構築數據庫，以規定時間間隔讀取放入管理保管箱（10）的多個紙牌包（2）的ID碼

（4），從而確認登錄於數據庫的每個ID碼（4）在管理保管箱（10）內的存在，對使用前的紙牌

包（2）的ID碼（4）以及使用完畢的ID碼（4）進行管理。 

 附圖 Figura : 

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

2015/03/07 2015-61631 日本 Japão
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[21] 編號 N.º  : I/001431

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/04

[71] 申請人 Requerente : Aquasana, Inc.

 地址 Endereço  : 1609 Shoal Creek Blvd., Suite 200, Austin, TX 78701, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Paul METAXATOS, Joel NEVIN, Steffen KOURY, Nicholas VARJABEDIAN, Brendan 

CRAWFORD

[51] 分類 Classificação  : B01D29/11

[54] 標題 Título  : 具有過濾器的液體容器及其相關方法。

   Recipiente líquido com filtro e seu método relevante.

[57] 摘要 Resumo  : 一些現有容器包括瓶子、蓋及過濾器組件，該瓶子界定與內容積液體連通的瓶口，該蓋被配置

為至少部分地覆蓋該瓶口且界定與該內容積液體連通的出口，該過濾器組件被配置為過濾在

該內容積和該出口之間連通的液體，該過濾器組件具有第一端、第二端及在該第一端和該第二

端之間延伸的殼體以界定內通道，該內通道被配置為包含過濾器，該過濾器具有界定開口的上

端蓋、下端蓋及在該上端蓋和該下端蓋之間延伸的過濾介質。在一些容器中，該過濾器組件被

配置為耦合到該蓋且該開口與該出口液體連通。一些容器包括吸管，該吸管被配置以被耦合在

該出口和該開口之間液體連通。 

 附圖 Figura : 

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

2015/03/06 62/129,739 美國 Estados Unidos da América

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

I/001339 2016/08/29 2016/08/29 WMS GAMING INC.
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拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001255 2016/08/29 恆益捲閘工程有限公司

Hang Yick Gate Engineering 

Limited

第98條，連同第9條第1款a）項和第61條。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別行政

區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-se 

a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste aviso 

até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : U/000190

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/03/08

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA電子標籤有限公司

   RIMOWA Electronic Tag GmbH

 地址 Endereço  : Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 發明人 Inventor : 揚‧雷 Jan REH, 迪特爾‧莫斯策克 Dieter MORSZECK 

[51] 分類 Classificação  : A45C5/04

[54] 標題 Título  : 行李箱。

   Bagagem.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型提供了一種行李箱，特別是手提箱，其包括行李箱的主體、被集成於行李箱的主體

中且被設計為電子標簽的顯示裝置，顯示裝置具有顯示表面，其中飛行所需的航班和個人數據

能被顯示在顯示表面上，在顯示裝置上設置有兩個綠色條部，其能被顯示在顯示表面上的限定

的部分中，綠色條部互相間隔且互相平行。 

 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

2015/03/09 20 2015 001 749.5 德國 Alemanha

2015/03/16 20 2015 001 976.5 德國 Alemanha

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

J/002083 地址（2016年7月20日第29期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Endereço (B.O. da RAEM n.º 29, 

II Série, de 20 de Julho de 2016)

2275, Yokomizo-cho, Hiqashiomi-

-shi, Shiga 5270135 Japan

2275, Yokomizo-cho, Higashiomi-

-shi, Shiga 5270135 Japan

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

N/110601

N/110602

商標圖案（2016年6月1日第22期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 

n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 2016)

二零一六年八月三十一日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 31 de Agosto de 2016. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $757,025.00）

(Custo desta publicação $ 757 025,00)
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