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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/106765

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Equipamentos de telecomunicações, de televisão, de redes de computadores e de tecnolo-

gia de informação e respectivos componentes e sistemas; software de telecomunicações; 

Telefones, tabletes e dispositivos de comunicação sem fio para a transmissão de voz, dados 

ou imagem, leitores de media; dispositivo descodificador de televisão (TV); gravadores 

digitais de vídeo (DVRs); controlos remotos para televisões, computadores, e dispositivo 

descodificador; dispositivos de streaming de meios digitais; modems e roteadores; sistema 

de navegação por satélite, ou seja, um sistema de posicionamento global (GPS); acessórios 

para telefones, telefones móveis, tabletes e dispositivos de comunicação sem fio, ou seja, fo-

nes e fones de ouvido, carregadores de telefone, carregadores de bateria, suportes para car-

ros, ou telefones móveis; estações de carregamento e acoplagem, capas protetoras, para te-

lefones móveis e tabletes, capas protetoras e estojos para dispositivos eletrónicos portáteis, 

capas para telefones celulares, peliculas plásticas ajustadas antirreflexo e anti-risco adap-

tadas para mostradores de telefones móveis; alto-falantes sem fio e móveis; estojos de CD 

e DVD; sacos de computador; tapetes de rato; ratos de computador; ímanes decorativos; 
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dispositivos de telecomunicações sem fio para a transmissão de áudio, voz, dados, imagem, 

vídeo e de mensagens, acesso Internet, acesso à navegação e serviço direcional e a capaci-

dade de descarregar músicas, vídeos e aplicativos através do ar, e que podem incluir um lei-

tor de música e uma câmara; dispositivos de comunicação sem fio que estabelece uma rede 

local, sem fio; dispositivos pessoais portáteis e sensores electrónicos que processam, arma-

zenam e transmitem dados biométricos do utilizador; sistemas de resposta de emergência 

pessoal electrónicos que consistem num dispositivo sem fio usado no corpo com um botão 

em que os utilizadores carregam para avisar os outros em caso de uma emergência, e uma 

unidade remota que marca o número de telefone no telefone para obter ajuda; dispositivos 

de localização pessoal vestíveis equipados com software que permite um pai monitorizar 

a localização do seu filho; hardware e software para telecomunicações, televisão, redes de 

computadores e tecnologia de informação; aplicativos de software nas áreas de entreteni-

mento, jogos e produtividade; software de gerenciamento de rede, software para uso em 

controlo de acesso à rede, e criação e manutenção de firewalls; programas de computador 

para aceder uma rede informática mundial e rede de comunicações de computador inte-

rativa; software de computador para criptografia; computador e software de segurança de 

rede; software para serviços de máquina a máquina (M2M), dispositivos ligados e a inter-

net das coisas (IoT); kits de desenvolvimento de software (SDKs) e interface de programa-

ção de aplicativo (API) para a criação de software e aplicações relacionadas com dispositi-

vos M2M e IoT, bens e serviços IoT; software para a rede IoT e ligação de dados, gestão de 

dispositivos, configuração, provisionamento, gestão e controlo; software que coleta e trans-

mite dados a partir de dispositivos ligados M2M e IoT e integra dados com a empresa, web 

e software de aplicativos móveis; aplicação de software que fornece troca de mensagens e 

partilha de voz, dados e fotos; software para a prestação de um serviço de televisão com 

base na Internet; software para criação, descarregamento, transmissão, receção, edição, 

extração, codificação, descodificação, exibição, reprodução, armazenamento e organização 

de textos, dados, gráficos, imagens, vídeos, jogos eletrónicos, medias digitais e publicações 

eletrónicas; software e programas de jogos eletrónicos e de vídeo; software para streaming 

de conteúdos; software de edição de vídeo; software de computador para a recolha, edição, 

organização, modificação, marcação de favoritos, transmissão, armazenamento e partilha 

de dados e informações; software de aplicações de computador para telefones móveis, ou 

seja, software para processamento de dados; software para aplicações de computador para 

telefones móveis, ou seja, software para facilitação da comunicação; software para jogos 

dispositivos eletrónicos sem fio; software de reconhecimento de gestos para o partilha de 

voz, imagens e dados; aplicação de software para transmissão de informações relativas à 

aptidão, atividade e saúde; aplicação de software para gestão de informações sobre a saúde 

e programa de aptidão; aplicação de software para dispositivos de monitorização e dados 

biométricos; software para permitir a transmissão de mapeamento, navegação, tráfego, me-

teorologia e informações de pontos de interesse para redes de telecomunicações, sites de 

internet e telefones móveis; sistemas de hardware e software de computador, ou seja, leitor 

diagnóstico integrado (OBD), transcetor de rádio e alto-falante programado para colocar 

e responder aos pedidos de assistência rodoviária, transmissão de voz e dados, localização 

recuperação de veículos, diagnóstico de veículos em tempo real, deteção de incidentes de 

emergência e expedição de assistência rodoviária de emergência através do uso de um sis-

tema interno de posicionamento global (GPS) e das telecomunicações móveis; software de 

computador para a expedição de veículos de assistência rodoviária de emergência em res-

posta a pedidos de serviço; aplicação móvel que fornece um temporizador medidor de esta-

cionamento; aplicação móvel para a localização de veículo no mapa; software de computa-

dor que permite aos utilizadores definir lembretes para as notificações de manutenção dos 

veículos; aplicação de software para fazer pagamentos e transferência e recebimentos de 
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dinheiro; aplicação de software para facilitar os pagamentos móveis; plataforma financeira 

eletrónica que acomoda múltiplos tipos de transações de pagamento e de débito através de 

um telefone móvel.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,413 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/106766

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios; relógios desportivos; jóias; cronómetros.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,418 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/106767

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Material impresso ou seja, listas telefónicas; panfletos, brochuras, impressos e cartões e 

materiais de instrução e de ensino todos nos domínios da telecomunicações, redes de com-

putadores e tecnologia da informação; lápis; canetas de tinta; marcadores; blocos de notas; 

blocos de notas adesivos; pisa papéis; calendários; agrafadores; clipes de dinheiro.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,431 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/106768

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de desporto; guarda-chuvas; sacos; porta cartões de visita; mochilas; carteiras; eti-

quetas de bagagem.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,443 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/106769

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 24

[511] 產品 Produtos : Toalhas de golfe; mantas para uso ao ar livre; toalhas de praia.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,452 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/106770

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente, bonés, casacos, camisas, calças e chapéus; camisas, calças e 

chapéus contendo dispositivos de monitorização biométrica; chinelos; gravatas; luvas; ca-

checóis.
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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

2015/08/31 86/742,458 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/106771

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 28

[511] 產品 Produtos : Equipamento de golfe, nomeadamente, ferramentas de reparação de divot, marcadores de 

bola de golfe, bolas de golfe, e T de golfe; bolas de praia; ioiôs; discos voadores; balões; da-

dos, dominó; jogos de cartas; Fichas de poker; bolas de futebol.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,462 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/106772

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas a retalho e online de produtos e serviços de telecomunicações e de tecno-

logia da informação, dispositivos eletrónicos sem fios e acessórios, como fones de ouvido, 

baterias e capas, tecnologia sem fio vestível tais como relógios inteligentes e dispositivos 

de aptidão, controlos e dispositivos de jogos, dispositivos de media streaming, assinatura 

de serviços e produtos relacionados com a televisão por assinatura, eletrónica de consumo, 

dispositivos ligados para o lar, incluindo termostatos, iluminação e segurança doméstica e 

demonstrações de produtos; assinatura de um canal de televisão; promoção de produtos e 

serviços de telecomunicações, bens e serviços de televisão por assinatura, tecnologia digi-

tal e produtos eletrónicos de consumo por meio de descontos e cupões online; assinatura 

de um canal de televisão; serviços de assinatura para a transmissão de televisão, filmes, 

música, eventos ao vivo, vídeo, jogos e conteúdo multimédia e, streaming; serviços de loja 

a retalho online; promoção de competições desportivas e eventos de terceiros; a realização 

de programas de prémios de incentivos para promover a inovação e tecnologia; publicidade 
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nos dispositivos eletrónico móveis para terceiros; fornecimento de dados para os assinantes 

sem fio para promover os produtos e serviços de terceiros; administração de um programa 

de descontos que permite aos participantes obter descontos em produtos e serviços através 

da utilização de um cartão de desconto de membro; serviços de publicidade e promocio-

nais, incluindo a promoção dos produtos e serviços de outros, fornecendo descontos in-

cluindo reparação de automóveis e descontos de serviços de viagens; promoção da venda 

de serviços de telecomunicações e de televisão através da administração de um programa 

de incentivo a prémios pelo qual os clientes recebem uma recompensa por referenciarem 

novo clientes; serviços de caridade, ou seja, promoção da consciencialização pública sobre 

questões ambientais, políticas e iniciativas.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,468 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/106773

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Patrocínio financeiro de desportos, programas e eventos educativos e de entretenimento; 

transferências eletrónicas de dinheiro; serviços de transações financeiras, ou seja, pro-

porcionar transações comerciais seguras e opções de pagamento; serviços de fundação de 

caridade, ou seja, a prestação de assistência financeira a programas e serviços de terceiros; 

fornecimento de subsídios para pesquisa e educação nas áreas de alfabetização, prevenção 

da violência doméstica, promoção da educação de crianças em matérias como ciência, tec-

nologia, engenharia e matemática (STEM) indivíduos, cuidados de saúde e tecnologia de 

cuidados de saúde, questões ambientais, e sistemas de energia inteligentes.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,474 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/106774

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, Estados Unidos da 

América

 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, manutenção e reparação de redes de telecomunicações e equipamentos, hard-

ware de computador, sistemas de computadores e redes de comunicação; serviços de manu-

tenção e reparação de linhas telefónicas; serviços de assistência rodoviária de emergência, 

ou seja, responder a pedidos de assistência rodoviária, mudança de pneus furados, forne-

cimento de combustível de emergência e fornecimento de energia; assessoria mecânica de 

automóvel e informações por telefone.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,478 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/106775

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de radiodifusão televisiva, transmissão e difusão 

de programação de áudio e de vídeo e de programas de televisão para TV; computadores 

e dispositivos eletrónicos sem fio; serviços de vídeo a pedido (VOD); serviços payper-view 

(PPV); aluguer de dispositivo descodificador de TV e gravadores de voz digital (DVRs) 

para uso com televisores; fornecimento de salas de chat online para redes sociais; trans-

missão eletrónica e streaming de televisão, filmes, música, eventos ao vivo, vídeo, jogos e 

conteúdo multimédia para terceiros; serviços de telecomunicações, a saber, transmissão 

de voz, áudio, vídeo, imagens, informações, dados e outros conteúdos através de redes de 

telecomunicações, redes de comunicação sem fio, Internet, redes de comunicações de fibra 

ótica e outras redes de dados de computador; Serviços DSL e Internet de alta velocidade; 

serviços de correio eletrónico; fornecimento de acesso interativo de múltiplos utilizado-

res a uma rede mundial de comunicações; Serviços de estrutura de Internet, ou seja, uma 

linha de alta velocidade ou ligações em série, que formam a principal via dentro de uma 

rede; serviços de transmissão, rede alargada (WAN); serviços de transmissão Ethernet; 

serviços de modo de transferência assíncrona (ATM), ou seja, a transmissão de informação 

codificada em células de tamanho fixo de pequeno porte; serviços integrados de serviços 

digitais de rede (RDIS); protocolo de internet (IP) de comunicação, ou seja, a transmissão 

de informações através da Internet; serviços de rede virtual privada (VPN) e serviços de 

linhas privadas, nomeadamente, proporcionando comunicação eletrónica em tempo real 

privada e segura através de uma rede informática; serviços de transmissão de dados ele-

trónicos; serviços comutados de voz, dados, vídeo e transmissão multimédia; fornecimento 

de ligações de telecomunicações à Internet e outras comunicações informáticas, dados e 

redes sem fio; fornecimento de acesso multi-utilizador a uma rede de comunicações sem 

fio; serviços de gateway de telecomunicações, a saber, fornecimento de uma porta para li-

gação entre as telecomunicações independentes e redes de computadores para partilha de 
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tráfego de internet; serviços de conferências por telefone, vídeo, áudio e dados; serviços de 

telecomunicações sem fio, ou seja, a transmissão sem fio de voz e dados; serviços de tele-

comunicações, nomeadamente, fornecimento de serviços de voz sobre protocolo Internet 

(VoIP); serviços de mensagens eletrónicas; consultoria na área das telecomunicações e 

da comunicação informatizada; prestação de serviços de ponto de acesso de rede (PAN) 

para a troca de tráfego de internet entre os portadores de tráfego de internet; serviços de 

mensagens de texto e correio eletrónicos; serviços de telecomunicações, ou seja, serviços 

de telefonia e transmissão de voz; serviços de teleconferência; transmissão eletrónica de 

dados e voz que apresentam codificação e descodificação; transmissão telemática de infor-

mação; transmissão de dados e informações através de telemetria; serviços de telepresença; 

envio telemático de informações relativas à segurança do veículo, segurança, diagnóstico e 

gestão; serviços de comunicação de banda larga sem fio de duas presentes dentro de veícu-

los automóveis; fornecimento de lembretes de informações de diagnóstico de veículos e de 

manutenção de veículos através de aplicações de correio eletrónico, web e celular; serviços 

de telecomunicações, nomeadamente, o fornecimento da capacidade de entrar em contato 

com uma central de atendimento remota a partir de um veículo para comunicação de aci-

dentes e situações de emergência, de modo que localização do veículo possa ser determina-

da e que pessoal de emergência seja enviado; serviços de resposta de emergência, ou seja, 

o envio de avisos de alerta eletrónico através de redes de telecomunicações; transmissão 

eletrónica de dados e informações segura para o setor de saúde; serviços de telepresença; 

serviços de Rede de Fornecimento de Conteúdo; plataforma de serviços de media digital 

para a codificação, a entrega e visualização de conteúdo de media digital; aluguer de equi-

pamentos de instalações de telecomunicações de consumidores (CPE); serviços telefónicos 

gratuitos; fornecimento de centro de atendimento e serviços de centro de contato; serviços 

de resposta de voz e serviços de roteamento de chamadas; serviços de mensagens de voz 

eletrónicos, ou seja, a gravação e transmissão de mensagens de voz por telefone, texto, nu-

mérico e serviços de mensagens digitais sem fio de imagem e serviços de correio eletrónico; 

serviços de telecomunicações máquina a máquina (M2M); serviços de telecomunicações da 

Internet das Coisas (IoT); fornecimento de transmissão eletrónica de dados e informações 

para ligação sem fio a dispositivos máquina a máquina (M2M), dispositivos ligados à rede e 

para dispositivos ligados à internet compreendendo a Internet das coisas (IoT); transmissão 

eletrónica de dados sobre redes sem fio para dispositivos ligados máquina a máquina (M2M) 

e serviços da Internet das coisas (IoT); transmissão eletrónica e telemática de dados rela-

cionados à monitorização, localização, recuperação e rastreamento de ativos e dispositivos 

ligados numa variedade de indústrias; consultoria de telecomunicações nas áreas da tec-

nologia máquina a máquina (M2M), dispositivos ligados, gestão remota de dispositivos e a 

internet das coisas (IoT); serviços de máquina a máquina (M2M), nomeadamente, a gestão 

da frota de veículos; serviços de caridade, ou seja, fornecimento de doações de telefones 

sem fio e tempo de transmissão sem fios a vítimas de violência doméstica e grupos de defe-

sa relacionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,490 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/106776

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04
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[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de assistência rodoviária de emergência, ou seja, de reboque, e serviços de entrega 

de chaves; serviços de localização de veículos sob a forma de informação geográfica sobre 

a localização de veículos; fornecimento de informações através de redes de telecomunica-

ções e telefones móveis, ou seja, roteamento de veículos, navegação, informações de posi-

cionamento global; serviços de informação sobre o tráfego, ou seja, o congestionamento 

do tráfego e viagens, a saber, postos de gasolina e de informações de ponto-de-interesse; 

fornecimento de um website e ligações de website em matéria de informação geográfica, 

imagens de mapas e roteamento de viagem; armazenamento eletrónico e arquivamento de 

dados para terceiros; armazenamento de computador e equipamentos de telecomunicações 

para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,493 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/106777

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento da natureza de novos espetáculos televisivos e performances áudio e visu-

ais por, computadores e dispositivos eletrónicos sem fio; serviços de jogos eletrónicos for-

necidos através da Internet; serviços de entretenimento sob a forma de desenvolvimento, 

criação, produção e serviços de pós-produção de conteúdos de entretenimento multimédia; 

serviços de entretenimento, ou seja, o fornecimento de televisão, vídeo e programas de 

conteúdo ao vivo com uma grande variedade de assuntos; proporcionando um portal web-

site de internet na área de entretenimento; organizar sorteios e concursos que promovam 

o uso de serviços de telecomunicações e dispositivos sem fio; fornecendo um programa de 

prémios de incentivo concebido para participantes que demonstram excelência em matéria 

de inovação e tecnologia; aluguer de instalações do estádio.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,501 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/106778

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de redes de computadores e serviços de computadores; serviços de software de te-

lecomunicações; serviços informáticos, nomeadamente operação e gestão técnica das redes 

de computadores de terceiros; gestão de serviços de informática e de operações de rede 

para terceiros; serviços de computação em nuvem; Serviços de fornecimento de alojamento 

em nuvem; serviços informáticos, ou seja, a gestão e administração dos sistemas de tecno-

logia da informação para terceiros, compreendendo infraestrutura virtual e física, servido-

res, sistemas de armazenamento, redes e software; backup remoto e recuperação de dados 

informáticos; serviços de recuperação de dados e  recuperação de dados desastres de emer-

gência informática; fornecimento de  sistemas de computadores virtuais e ambientes de 

computador virtuais através de computação em nuvem; serviços informáticos, nomeada-

mente a prestação de serviços de gestão de infraestrutura para a monitorização, adminis-

tração e gestão de tecnologia da informação a computação em nuvem publica e privada, e 

sistemas de aplicação; integração de ambientes de computação em nuvem privados e públi-

cos; fornecimento de computação em nuvem e armazenamento em nuvem; serviços de con-

sultoria na área de computação em nuvem; serviços de consultoria técnica nas áreas de ar-

quitetura de centros de dados e soluções de computação em nuvem; administração e gestão 

remota de dispositivos de centros de dados residentes ou hospedados, bases de dados e 

aplicações de software para terceiros; serviços de partilha de computador, ou seja, forneci-

mento de instalações para a localização de servidores de computador com o equipamento 

de terceiros; fornecimento de instalações seguras e ambientalmente controladas, para ser-

vidores de computador e equipamentos de rede de terceiros; acompanhamento técnico 

para os servidores de computador e equipamentos de telecomunicações e da rede terceiros; 

serviços de infraestrutura de computador, ou seja, fornecimento de servidores de rede de 

computador remotamente acessíveis; serviços informáticos, nomeadamente que proporcio-

nam um ambiente online virtual para computação virtual acessível através da Internet e 

outras redes informáticas; leasing e aluguer de capacidade de computação, ou seja, softwa-

re de computador, hardware de computador e equipamento de rede de computadores; loca-

ção de servidores de computador; gestão técnica da infraestrutura virtual e redes de com-

putadores; fornecimento de uso temporário de software não descarregável para aceder e 

usar uma rede de computação em nuvem; serviços informáticos, nomeadamente, avaliação 

e análise de sistemas informáticos, incluindo sistemas internos de computadores e sistemas 

informáticos extranet e sistemas de rede de computadores globais, para garantir a confor-

midade com os padrões da indústria; implementação de software de computador para ter-

ceiros; fornecimento de uso temporário de software online não-transferível, incluindo kits 

de desenvolvimento de software (SDKs) e APIs para utilização no desenvolvimento e tes-

tes de software; fornecimento de informações no domínio do desenvolvimento de aplica-

ções de software independentes através da Internet; conceção, desenvolvimento e imple-

mentação de redes de computadores e sistemas computador para terceiros; monitorização 

de redes de computadores e sistemas informáticos para garantir o seu funcionamento; ser-

viços de monitorização de computador e rede de computadores, nomeadamente, relatórios 

de desempenho e balanceamento de carga para fins de controlo de qualidade; serviços de 

autenticação nas áreas de telecomunicações e serviços de rede; fornecimento de uso tem-
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porário de software de auditoria de rede não-transferível nas áreas de comunicações segu-

ras e redes de dados; serviços de segurança online, ou seja, proporcionando segurança e 

anonimato para transações com cartão de crédito transmitidos por via eletrónica; conceção 

no domínio das telecomunicações e redes de comunicação e de dados informatizados; ser-

viços de conceção e consultoria relativos aos mesmos, nas áreas de tecnologia da informa-

ção, programação de computadores, gestão de centro de dados e redes informáticas mun-

diais; instalação, manutenção e reparação de software; exploração das redes de informação 

eletrónicas; conceção de computador de recuperação de desastres; conceção de sistemas de 

comunicações unificadas híbridos baseadas em instalações e baseados na nuvem; propor-

cionar o uso temporário de software não descarregável para gestão de conformidade e aná-

lise de risco nas áreas de informática e de rede de segurança; fornecimento do uso tempo-

rário de software de segurança de rede não-transferível; consultadoria informática nos do-

mínios da internet e segurança de rede e transmissão segura de dados e informações; servi-

ços de consultoria técnica nas áreas de software de computador, hardware de computador 

e de redes de computador, ou seja, fornecimento de consulta sobre conceção, implementa-

ção, configuração e uso dos mesmos; serviços de consultoria técnica, ou seja, solução de 

problemas de hardware e problemas software relacionados à infraestrutura física e virtual, 

servidores, sistemas de armazenamento e redes; serviços de consultoria técnica em matéria 

de software de computador, ou seja, prestação de consulta sobre a manutenção de software; 

serviços de suporte técnico relativos à infraestrutura de tecnologia de computador, ou seja, 

prestação de consultoria e suporte técnico de serviços técnicos relacionados a servidores, 

sistemas de armazenamento, redes e software; redes de computadores e serviços de segu-

rança de rede de comunicações, com carácter de proteção contra intrusão, análise de ame-

aças de segurança, serviços de gestão de segurança, gestão e avaliação de vulnerabilidades, 

análise de ameaças, e testes forense de penetração; serviços de codificação de dados e soft-

ware; consultadoria de informática no campo da segurança dos computadores que apre-

senta a transmissão segura de dados, codificação e descodificação de dados; testes, análise 

e avaliação dos bens e serviços de terceiros nas áreas de computadores e avaliações de se-

gurança informática; serviços de consultoria no domínio da segurança informática e segu-

rança da rede de comunicações; alojamentos das aplicações e sites de terceiros; forneci-

mento de informações no domínio do diagnóstico do veículo e registos de diagnóstico de 

veículos através de uma rede de informações do computador; monitorização das emissões e 

desempenho dos veículos; software não descarregável aos serviços máquina a máquina 

(M2M) e dispositivos ligados à internet e a redes; software não descarregável para a inter-

net das coisas (IoT); plataforma de software para a gestão de serviços máquina a máquina 

(M2M), IoT, e dispositivos ligados e remotos; plataformas de software que proporcionam  

um ambiente de desenvolvimento, kits de desenvolvimento de software (SDK), e um inter-

face de programação de aplicação (API) para a criação de aplicações para dispositivos má-

quina a máquina (M2M), dispositivos ligados à Internet e à rede, e dispositivos e máquinas 

de gestão remotamente e permitindo a integração e automatização do fornecimento, moni-

torização e controlo de tais dispositivos e máquinas; fornecimento um portal web para mo-

nitorizar e gerir a conectividade, utilização e fornecimento de dispositivos M2M e IoT; en-

genharia e consultoria em informática, conceção, e desenvolvimento no campo da máquina 

a máquina (M2M) e comunicação IoT e dispositivos ligados; apoio técnico em matéria de 

máquina a máquina (M2M) e comunicação IoT e dispositivos ligados; serviços informáti-

cos, nomeadamente criação de comunidades virtuais para que utilizadores registados par-

ticipem das discussões e participem em redes; software não descarregável para a recolha, 

edição, transmissão, armazenamento e partilha dos conteúdos audiovisuais; fornecimento 

de um site web com o uso temporário de software não descarregável que permite aos utili-

zadores do Web site carregar, publicar e exibir vídeos online para partilha; fornecimento 
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de um site com tecnologia que permite aos utilizadores de internet desenvolver listas de re-

produção individuais que criam conteúdos visíveis personalizado e permite a visualização 

ou partilha independente ou simultânea de conteúdo; fornecimento de uma plataforma web 

para alojar software de jogos não descarregáveis; fornecimento de software de jogos não-

-descarregáveis; carregamento de conteúdo música, áudio e de vídeo para a internet para 

terceiros; serviços informáticos, nomeadamente a monitorização, análise e elaboração de 

relatórios sobre os hábitos de uso de internet sem fio, hábitos de pesquisa de internet sem 

fio, e hábitos de fidelização de clientes sem fio de terceiros para sites de terceiros para pu-

blicidade direcionada aos interesses individuais dos utilizadores de comunicações sem fio; 

software e plataformas de software para anunciantes digitais e editores para fins de publi-

cidade da marca; software para uso pelos anunciantes digitais e editores para efeitos de co-

locação de publicidade digital, gestão de campanhas de publicidade digital, otimização de 

impressões de publicidade, tendo como alvo a publicidade para as populações de clientes, 

monitorização, análise e elaboração de relatórios sobre campanhas de publicidade, gestão 

de inventário de publicidade, combinação de anunciantes digitais com editores, participar 

em leilões e trocas de publicidade e compra e venda de publicidade.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,509 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/106779

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços em arena, nomeadamente, fornecimento de instalações de uso geral para espetá-

culos, convenções e exposições.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,518 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/106780

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/04

[730] 申請人 Requerente : VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC

 地址 Endereço : 1320 North Court House Road, 9th floor, Arlington, Virginia 22201, Estados Unidos da 

América
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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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de segurança de rede de computadores; monitorização de computadores, websites, 

sistemas de rede de comunicações e redes de computadores para propósitos de segurança; 

prestação de serviços de autenticação de utilizador para fins de segurança; fornecimento da 

autenticação com base em nuvem de informações de identificação pessoal para propósitos 

de segurança; serviços de segurança de computador da natureza da emissão e gestão de 

certificados digitais e outras credenciais de segurança para terceiros; gestão da frota auto-

móvel na natureza da monitorização de veículos através de telemática para fins de seguran-

ça; fornecimento de informações nos domínios da internet e segurança de redes de compu-

tadores; consulta no campo de roubo de dados e roubo de identidade; serviços de consulto-

ria no domínio informático, rede e integridade de dados e segurança; monitorização online 

para evitar partilha ilegal de ficheiros e fornecimento eletrónico de relatórios sobre as 

tentativas de partilha ilegal de ficheiros em ligação com ela em redes mundiais; fornecendo 

um site web com informação no campo da segurança; consultoria de segurança; serviços 

de segurança, ou seja, fornecer avaliações de segurança para empresas e agências governa-

mentais; serviços de redes sociais online; serviços de assistência de emergências rodoviária, 

ou seja, abertura de fechaduras; serviços de recuperação de veículos roubados; serviços de 

monitorização de emergência, ou seja, dispositivo eletrónico de monitorização de veículo 

através do centro de atendimento remoto e organizar a expedição de pessoal de emergência 

quando o acidente for detetado; serviços de monitorização de alarme de emergência, ou 

seja, a monitorização de dispositivos de alerta por um centro de monitorização remoto para 

a expedição de serviços de segurança e de saúde de emergência pública e serviços de segu-

rança e notificação de terceiros, nomeadamente contactos familiares preferenciais, equipas 

de emergência, ou uma enfermeira; serviços de caridade, no âmbito de organização e reali-

zação de programas de voluntariado de funcionários e projectos de serviços comunitários.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/31 86/742,529 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/107215

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/17

[730] 申請人 Requerente : Madonna Ciccone

 地址 Endereço : c/o Grubman Shire & Meiselas, P.C., 152 West 57th Street, New York, NY 10019, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美容、理容、提供按摩及三溫暖、全身美容保養、皮膚保養、減肥塑身、減肥塑身、上蠟脫毛。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/112613

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/16

[730] 申請人 Requerente : 楊靜純 

 地址 Endereço : 澳門祐漢第一街33號祐佳大廈6樓L 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，麵條，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，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料。  

[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“包裝水”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/112899

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/24

[730] 申請人 Requerente : CONFISERIE DU ROY RENE

 地址 Endereço : 5380 Route D’avignon RD 7n, Cs 40001, 13089, Aix En Provence Cedex 2, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Massas [pastelaria]; confeitaria; açúcar cristalizado; bolos; pastilhas [confeitaria]; farinhas 

e preparações feitas de cereais, frutas ou vegetais; calissons; nougats; amêndoas açucara-

das; amêndoas cobertas com açúcar [pralines]; gelados para uso alimentar; cremes gelados 

[gelados]; mel; confeitaria à base de amêndoas; pasta de amêndoas; pasta de fruta; lanches 

[snacks] à base amêndoas; biscoitos, bolachas; bolachas; chocolates; confeitaria à base de 

chocolate; produtos à base de cacau; produtos à base cacau; produtos aromáticos para uso 

alimentar; berlingots; forminhas de chocolate; castanhas cobertas [confeitaria]; produto 

alimentar à base de amêndoa para pastelaria; alimentos feitos com callisons; alimentos fei-

tos com amêndoa para pastelaria; cremes à base de creme de amêndoa, creme de callisons, 

nougat, amêndoas preparadas, cremes de castanha doce.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112900

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/24

[730] 申請人 Requerente : INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

 地址 Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para lixiviar a roupa; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e desgastar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para os cabelos; dentífricos; graxa, creme e cera para calçado; cera para alfaiates; 
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cera de sapateiro; cera para couro; cera depilatória; cera para lavandaria; cera para parqué; 

champô; estojos de cosmética; preparações depilatórias; preparações para remover a ma-

quilhagem; desodorizantes para uso pessoal (perfumaria); batons; lápis para uso cosméti-

co; lacas para o cabelo e verniz para unhas; preparações para remover o verniz das unhas; 

toalhetes impregnados com loções cosméticas; panos ou toalhetes de limpeza impregnados 

com detergentes; loções para depois de barbear; loções para fins cosméticos; produtos de 

maquilhagem; cremes para uso cosmético; produtos para remoção de nódoas; produtos 

para perfumar a roupa; preparações para o cuidado das unhas; preparações para branquear 

(descolorantes) para fins cosméticos; extratos de flores (perfumaria); incenso; madeira per-

fumada; decalcomanias decorativas para fins cosméticos; pestanas e unhas postiças; pedra-

-pomes; «pot pourri» aromático; preparações cosméticas para fins de emagrecimento; pre-

parações cosméticas para o banho; preparações para ondular o cabelo; detergentes para la-

vandaria; artigos de toilete; produtos para o cuidado da boca, não para fins medicinais; sais 

para o banho, não para fins médicos; óleos para fins de toilete; protetores solares (prepara-

ções cosméticas para o bronzeado da pele); águas-de-colónia; sabonetes desodorizantes; pó 

de talco para fins de toilete; adesivos para fins cosméticos; gorduras para fins cosméticos; 

abrasivos; preparações para barbear; químicos para avivar a cor para uso doméstico (la-

vandaria); cotonetes para fins cosméticos; máscaras de beleza; cera para bigodes; produtos 

para branquear; colorantes para o cabelo; cosméticos para as sobrancelhas; giz de limpeza; 

champôs para animais de estimação; cosméticos para animais; cremes cosméticos; sabões 

desinfetantes; pastilhas de sabão; sabão para a transpiração dos pés; detergentes outros que 

não os de uso em operações de fabricação e para fins medicinais; goma para lavandaria; lei-

te de limpeza para fins de toilete; lixívias; preparações para limpeza a seco; água perfuma-

da; perfumes; preparações cosméticas para pestanas; preparações cosméticas para cuidado 

da pele; pó para maquilhagem; adesivos para fixação de postiços; amaciadores de roupa 

para uso em lavandaria, colorantes cosméticos; preparações para remoção de cor; águas de 

toilete.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112901

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/24

[730] 申請人 Requerente : INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

 地址 Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 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 motoristas e ciclistas; babetes que não sejam 

de papel; fitas para o cabelo (vestuário); roupões; fatos de banho; toucas e sandálias para o 

banho; boás (peles para usar à volta do pescoço); lenços do pescoço; calçado para despor-

to e calçado para a praia; capuzes (vestuário); xailes; cintos (vestuário); cintos com porta-

-moedas (vestuário); fatos isotérmicos para esqui aquático; gravatas; espartilhos (faixas); 

écharpes; estolas de pele; lenços de cabeça e pescoço; gorros; bonés; luvas (vestuário); ves-

tuário impermeável; cintas (roupa interior); lingerie; mantilhas ; meias de senhora; meias; 

cachecóis; peles (vestuário); pijamas; solas para calçado; tacões; véus (vestuário); suspen-

sórios; enxovais de recém-nascido (vestuário); capas (vestuário); camisetas desportivas 

de alças; mitenes; tapa-orelhas (vestuário); palmilhas; punhos (vestuário); batas; roupa de 
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praia; robes; bolsos para vestuário; suspensórios para meias; cinto de ligas; combinações; 

collants; aventais (vestuário); fatos de máscaras; uniformes; bonés com pala; tamancos; bo-

nés com folhos; casacos; sapatos ou sandálias de esparto; dispositivos antiderrapantes para 

calçado; roupões de banho; chinelas de banho; barretes (bonés); blusas; casaquinhas justas 

(roupa interior); boinas; almofadas para os pés, não aquecidas eletricamente; atacadores 

para botas; botas; canos de bota; pitões para chuteiras; botins; acessórios de metal para 

calçado; biqueiras para calçado; viras para calçado; cuecas; camisas; encaixes de camisa; 

peitilhos de camisa; camisetas; «t-shirts»; camisolas; coletes; jaquetas; coletes para a pesca; 

jaquetões; combinações (roupa interior); vestuário pronto-a-vestir; colarinhos e colarinhos 

falsos; vestuário de couro; vestuário de imitação de couro; toucas para o banho; meias para 

a cama; saias; calças; forros já confecionados (partes de vestuário); sobretudos (vestuário); 

gabardinas (vestuário); sapatos para ginásio; malhas («jerseys»)(vestuário); «pullovers»; 

«sweaters»; librés; mangas (vestuário) ; gáspeas para calçado; lenços de bolso; parkas; pe-

lerinas; peliças; polainas; perneiras; artigos de malha; vestuário para ginástica; vestuário 

para o exterior; roupa interior; sandálias; «saris»; ceroulas; chapéus; toucas (vestuário); 

togas; tiras para polainas; fatos; turbantes; vestidos (fatos); sapatilhas (pantufas); sapatos; 

sapatos para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112902

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/24

[730] 申請人 Requerente : INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

 地址 Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 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; lantejoulas (guarnecimentos para vestuário); pregadeiras para alfinetes; ornamentos 

para sapatos e chapéus (não de metal precioso); artigos de retrosaria, excepto fio; fitas para o 

cabelo; braçadeiras; trelas para guiar crianças; broches (acessórios de vestuário); caixas de 

costura; molas para cintos; atacadores para sapatos; coroas de flores artificiais; abafadores 

para bules de chá; emblemas inovadores ornamentais (botões); dedais para costura; laços 

para o cabelo; estojos de agulhas, não de metal precioso; fivelas (acessórios de vestuário); 

fivelas para sapatos; chumaços para vestuário; alfinetes para o cabelo; emblemas para ves-

tir, não de metal precioso; lantejoulas (guarnecimentos para vestuário); números ou letras 

para marcar linho; alfinetes de cabelo; barrinhas (ganchos para o cabelo); passamanaria; 

penas de pássaros (acessórios de vestuário); topetes (pompons); fechos de correr; números 

para corredores; remendos adesivos por ação do calor para decoração de artigos têxteis 

(artigos de retrosaria); colchetes para tapetes; fechos de mola; penas de avestruz (acessórios 

de vestuário); espartilhos com barbas de baleia; barbas de baleia para espartilhos; fitas de 

condecoração; cordões para remate, para vestuário; borlas (artigos de retrosaria); braçadei-

ras para segurar as mangas; ornamentos para o cabelo; cabelo falso; redes para o cabelo; 

ilhós para sapatos; cordões de veludo (passamanaria); folhos (rendas); molas para calças de 

ciclistas; fechos para vestuário; fitas de fecho autocolantes (retrosaria); fitas elásticas; fitas 

para cabeçalhos de cortinas; cordões para vestuário; varetas para colarinhos; bainhas fal-

sas (bainhas postiças); rosetas (passamanaria); festões (bordados); franjas; frutas artificiais; 

tranças; toucas para coloração do cabelo; grinaldas artificiais; bolas para passajar (cerzidu-
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ras); guimperie (passamanaria) guarnecimentos para vestuário; tranças de cabelo; perucas; 

bordados com prata; presilhas para vestuário; remates (orlas, galões) para vestuário; rose-

tas (passamanaria); fechos para sacos, fechos de correr para sacos; suspensórios (confeção), 

fivelas para suspensórios; fechos para ligas; folhos de vestidos; tranças; topetes; colchetes 

para o calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112996

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/24

[730] 申請人 Requerente : SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE

 地址 Endereço : 145 Allee Louis Montagnant, ZAC Chalencon 1,84270 Vedene, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para o duche para uso sanitário pessoal ou desodorizante [produtos de higiene]; 

champôs; sabões; óleos para limpeza; produtos de perfumaria; cosméticos; cremes cosmé-

ticos; lacas para os cabelos; preparações cosméticas para o bronzeamento da pele; dentífri-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112997

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/24

[730] 申請人 Requerente : SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE

 地址 Endereço : 145 Allee Louis Montagnant, ZAC Chalencon 1,84270 Vedene, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para o duche para uso sanitário pessoal ou desodorizante [produtos de higiene]; 

champôs; sabões; óleos para limpeza; produtos de perfumaria; cosméticos; cremes cosmé-

ticos; lacas para os cabelos; preparações cosméticas para o bronzeamento da pele; dentífri-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113681

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : 管小立

   KUN SIO LAP
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 地址 Endereço : 澳門沙嘉都喇街35號A嘉寶大廈4樓C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 : 茶。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、綠色如圖。 

[210] 編號 N.º : N/113693

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : Almirall, S.A.

 地址 Endereço : Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 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/113694

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : Almirall, S.A.

 地址 Endereço : Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 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/114150

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/03

[730] 申請人 Requerente : Sirin Labs AG

 地址 Endereço : Mühlentalstrasse 2, 8200 Schaffhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Telefones móveis; telefones inteligentes; acessórios para telefones móveis e telefones inteli-

gentes.
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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

2016/02/26 3151837 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/114236

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 傲峰物業服務有限公司

   BELA VISTA - GESTÃO DE PROPRIEDADES E SERVIÇOS, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心14樓A,B

   Avenida da Amizade, No. 918, Edifício World Trade Center, 14-AB, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 物業及設施管理，租務管理，租賃管理。

   Gestão de propriedades e instalações, gestão de arrendamentos, gestão de locação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色和棕色。

   Laranja e castanho.

[210] 編號 N.º : N/114308

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : Savers Health And Beauty Limited

 地址 Endereço : Hutchison House, 5 Hester Road, Battersea, London, SW11 4AN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

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

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

cos, loções para o cabelo; dentífricos; produtos de cuidados de saúde e de beleza; artigos de 

higiene pessoal; toalhetes para bebés, toalhetes húmidos para fins higiénicos e cosméticos; 

algodão em forma de toalhetes para uso cosmético; preparações para cuidados da pele (ar-

tigos de higiene pessoal); sprays para uso no corpo (artigos de higiene pessoal); pó de talco 

(artigos de higiene pessoal); desodorizantes anti-transpirantes; desodorizantes corporais; 

tratamentos de caspa em forma de champôs; champôs medicinais; champôs; amaciadores 

para uso no cabelo; amaciadores em formas de spray para o couro cabeludo; amaciadores 

para a pele; preparados de beleza para o uso no cabelo; descolorantes para o uso no cabe-

lo; matérias corantes para o uso no cabelo; tintas para o cabelo; géis para o uso no cabelo; 

produtos para o cuidado do cabelo; gel de cabelo; hidratantes para o cabelo; espuma para o 

cabelo; neutralizadores para o cabelo; preparados para remover o cabelo; preparados para 
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penteados; géis, loções, óleos, sabonetes de banho (não medicinais); preparados para o 

banho, não medicinal; óleos para hidratar a pele após banhos de sol; preparados para uso 

no duche; preparados para cuidados faciais (não medicinais); produtos de cuidados faciais 

(cosméticos); produtos de limpeza, em cremes, loções, máscaras, hidratantes, exfoliantes, 

sabonetes, em tónicos, de lavagens para o rosto (cosméticos); produtos de cuidados para 

o corpo (não medicinais); espumas, cremes, loções, leites, hidratantes, óleos, géis para a 

limpeza do corpo; pós para o corpo (sem ser para fins médicos); sprays (preparados) para 

o corpo (sem ser para uso médico); depilatórios; preparados para a lavagem da boca (não 

medicinais) para fins de higiene oral; preparados para cuidados orais (sem ser medicinais); 

preparados para limpeza oral (dentífricos); pastilhas para uso oral para a divulgação de 

placa dentária; preparados para limpeza do dente; pasta de dentes; bolas de algodão para 

uso cosmético; preparações para cuidados dos pés (não medicinais); produtos para cuida-

dos dos olhos (não medicinais); produtos de limpeza para os olhos; produtos cosméticos 

para as sobrancelhas, pestanas; remoção de maquilhagem dos olhos; lápis para os olhos; 

pestanas; delineador para os olhos; sombra para os olhos; pestanas postiças; produtos para 

uso no banho (não medicinais); produtos de limpeza para a acne (cosmético); fita cosmética 

para ocultar os mamilos (adesivos para fins cosméticos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114309

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : Savers Health And Beauty Limited

 地址 Endereço : Hutchison House, 5 Hester Road, Battersea, London, SW11 4AN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas, herbicidas; fraldas descartáveis para bebés feitos em papel; 

fraldas para bebés feitos de celulose; suplementos alimentares feitos principalmente de 

vitaminas; preparados de vitaminas; óleo de onagra para fins medicinais; suplementos die-

téticos de enzimas; suplementos dietéticos e nutricionais; soluções para lentes de contacto; 

toalhetes impregnados medicinais e anti-sépticos; remédios para a transpiração dos pés; 

gotas para os olhos; loções para os olhos para uso médico; hidratantes para os olhos para 

uso médico; pomada para os olhos para uso médico; emplastros para os olhos; colírio para 

os olhos; soluções para hidratação dos olhos em ligação com o uso de lentes de contacto; 

cápsulas para medicamentos; medicamentos para fins dentários; medicamentos para uso 

humano; medicamentos em forma de pastilhas; preparados para testes de gravidez; pensos 

sanitários femininos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114310

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : Savers Health And Beauty Limited

 地址 Endereço : Hutchison House, 5 Hester Road, Battersea, London, SW11 4AN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medicinal); lenços de bolso em papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114311

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : Savers Health And Beauty Limited

 地址 Endereço : Hutchison House, 5 Hester Road, Battersea, London, SW11 4AN, 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 (sem ser em metais preciosos 

ou revestidos dos mesmos); pentes e esponjas; escovas (com excepção de pincéis); materiais 

para o fabrico de escovas; artigos para fins de 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; substâncias abrasivas (fios) para uso dentário; fio 

dental; escovas de dentes; escovas de dentes eléctricas; suportes para escovas de dentes (sem 

ser em metais preciosos); escovas de dentes não eléctricas; estojos para escovas de dentes; 

recipientes para escovas de dentes; jarros para escovas de dentes, sem ser em metais pre-

ciosos; suportes para pastas de dentes (sem ser em metais preciosos); escova para o banho; 

esponjas abrasivas para esfregar a pele; esfregões para esfregar; aplicadores para maquilha-

gem de olhos; aplicadores para cosméticos; aplicadores em forma de esponjas (sem ser para 

uso medicinal); borlas para pó-de-arroz, borlas para a base de maquilhagem, esponjas e 

aplicadores de esponjas para maquilhagem para os olhos, todos sendo esponjas cosméticas; 

escovas; escovas cosméticas; pó-de-arroz em papel; garrafas pulverizadoras (vaporizadores) 

para produtos de higiene, sem ser em metais preciosos; pentes; escovas para o cabelo; sacos 

de cosméticos (equipados); jarros de vidro para armazenar (sem ser em metais preciosos); 



N.º 51 — 22-12-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 26331

caixas de comprimidos (sem ser em metais preciosos); recipientes para uso doméstico in-

corporado com uma bomba (sem ser em metais preciosos); dispensadores incorporados 

com bombas (sem ser em metais preciosos); borlas para uso cosmético.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114312

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : Savers Health And Beauty Limited

 地址 Endereço : Hutchison House, 5 Hester Road, Battersea, London, SW11 4AN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de vendas a retalho de químicos; serviços de vendas a retalho de farmácia; serviços de 

vendas a retalho de produtos de cuidados de saúde, farmacêuticos, artigos de perfumaria, 

produtos de beleza e artigos de toilette, preparados de limpeza para uso pessoal, cosméti-

cos, preparados para o tratamento da pele, preparados farmacêuticos e sanitários, estojos 

de primeiros socorros, dentífricos, preparados cuidados de saúde para uso pessoal, cor-

rentes para chaves, fechaduras, máquinas de barbear, máquinas de barbear electrónicas, 

navalhas para a barba, escovas de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, 

molduras, espelhos, utensílios e recipientes para fins domésticos, artigos de vidro, porcela-

na, cristais e faiança, faqueiros e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispo-

sitivos periféricos, calculadoras, computadores, software informático, hardware para com-

putador, máquinas fotográficas, negativos, equipamento para o processamento de dados, 

aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens, suportes de regis-

to magnéticos, cassetes de vídeo, cassetes de música, discos para gravação, cassetes e discos 

pré-gravados, artigos de joalharia, relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão 

e produtos feitos nestes materiais, materiais impressos, livros, revistas, cartazes, jornais, 

artigos de papelaria, instrumentos para escrita, cartas de jogar, artigos feitos de couro e de 

imitações de couro, arcas e sacos de viagem, malas de viagem, chapéus-de-chuva, bengalas, 

sacos e malas não incluídos noutras classes, artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, 

jogos e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, comidas e bebidas, alimentos em 

conserva, aperitivos, artigos de confeitaria, bebidas alcoólicas e/ou não alcoólicas, cervejas; 

serviços de informação e aconselhamento relacionados com serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114313

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : Savers Health And Beauty Limited

 地址 Endereço : Hutchison House, 5 Hester Road, Battersea, London, SW11 4AN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 
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 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, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos; produtos de cuidados de saúde e de beleza; artigos de 

higiene pessoal; toalhetes para bebés, toalhetes húmidos para fins higiénicos e cosméticos; 

algodão em forma de toalhetes para uso cosmético; preparações para cuidados da pele (ar-

tigos de higiene pessoal); sprays para uso no corpo (artigos de higiene pessoal); pó de talco 

(artigos de higiene pessoal); desodorizantes anti-transpirantes; desodorizantes corporais; 

tratamentos de caspa em forma de champôs; champôs medicinais; champôs; amaciadores 

para uso no cabelo; amaciadores em formas de spray para o couro cabeludo; amaciadores 

para a pele; preparados de beleza para o uso no cabelo; descolorantes para o uso no cabe-

lo; matérias corantes para o uso no cabelo; tintas para o cabelo; géis para o uso no cabelo; 

produtos para o cuidado do cabelo; gel de cabelo; hidratantes para o cabelo; espuma para o 

cabelo; neutralizadores para o cabelo; preparados para remover o cabelo; preparados para 

penteados; géis, loções, óleos, sabonetes de banho (não medicinais); preparados para o 

banho, não medicinal; óleos para hidratar a pele após banhos de sol; preparados para uso 

no duche; preparados para cuidados faciais (não medicinais); produtos de cuidados faciais 

(cosméticos); produtos de limpeza, em cremes, loções, máscaras, hidratantes, exfoliantes, 

sabonetes, em tónicos, de lavagens para o rosto (cosméticos); produtos de cuidados para 

o corpo (não medicinais); espumas, cremes, loções, leites, hidratantes, óleos, géis para a 

limpeza do corpo; pós para o corpo (sem ser para fins médicos); sprays (preparados) para 

o corpo (sem ser para uso médico); depilatórios; preparados para a lavagem da boca (não 

medicinais) para fins de higiene oral; preparados para cuidados orais (sem ser medicinais); 

preparados para limpeza oral (dentífricos); pastilhas para uso oral para a divulgação de 

placa dentária; preparados para limpeza do dente; pasta de dentes; bolas de algodão para 

uso cosmético; preparações para cuidados dos pés (não medicinais); produtos para cuida-

dos dos olhos (não medicinais); produtos de limpeza para os olhos; produtos cosméticos 

para as sobrancelhas, pestanas; remoção de maquilhagem dos olhos; lápis para os olhos; 

pestanas; delineador para os olhos; sombra para os olhos; pestanas postiças; produtos para 

uso no banho (não medicinais); produtos de limpeza para a acne (cosmético); fita cosmética 

para ocultar os mamilos (adesivos para fins cosméticos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114314

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : Savers Health And Beauty Limited

 地址 Endereço : Hutchison House, 5 Hester Road, Battersea, London, SW11 4AN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas, herbicidas; fraldas descartáveis para bebés feitos em papel; 
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fraldas para bebés feitos de celulose; suplementos alimentares feitos principalmente de 

vitaminas; preparados de vitaminas; óleo de onagra para fins medicinais; suplementos die-

téticos de enzimas; suplementos dietéticos e nutricionais; soluções para lentes de contacto; 

toalhetes impregnados medicinais e anti-sépticos; remédios para a transpiração dos pés; 

gotas para os olhos; loções para os olhos para uso médico; hidratantes para os olhos para 

uso médico; pomada para os olhos para uso médico; emplastros para os olhos; colírio para 

os olhos; soluções para hidratação dos olhos em ligação com o uso de lentes de contacto; 

cápsulas para medicamentos; medicamentos para fins dentários; medicamentos para uso 

humano; medicamentos em forma de pastilhas; preparados para testes de gravidez; pensos 

sanitários femininos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114315

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : Savers Health And Beauty Limited

 地址 Endereço : Hutchison House, 5 Hester Road, Battersea, London, SW11 4AN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medicinal); lenços de bolso em papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114316

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : Savers Health And Beauty Limited

 地址 Endereço : Hutchison House, 5 Hester Road, Battersea, London, SW11 4AN, 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (sem ser em metais preciosos 

ou revestidos dos mesmos); pentes e esponjas; escovas (com excepção de pincéis); materiais 

para o fabrico de escovas; artigos para fins de 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; substâncias abrasivas (fios) para uso dentário; fio 

dental; escovas de dentes; escovas de dentes eléctricas; suportes para escovas de dentes (sem 

ser em metais preciosos); escovas de dentes não eléctricas; estojos para escovas de dentes; 

recipientes para escovas de dentes; jarros para escovas de dentes, sem ser em metais pre-

ciosos; suportes para pastas de dentes (sem ser em metais preciosos); escova para o banho; 

esponjas abrasivas para esfregar a pele; esfregões para esfregar; aplicadores para maquilha-

gem de olhos; aplicadores para cosméticos; aplicadores em forma de esponjas (sem ser para 

uso medicinal); borlas para pó-de-arroz, borlas para a base de maquilhagem, esponjas e 

aplicadores de esponjas para maquilhagem para os olhos, todos sendo esponjas cosméticas; 

escovas; escovas cosméticas; pó-de-arroz em papel; garrafas pulverizadoras (vaporizadores) 

para produtos de higiene, sem ser em metais preciosos; pentes; escovas para o cabelo; sacos 

de cosméticos (equipados); jarros de vidro para armazenar (sem ser em metais preciosos); 

caixas de comprimidos (sem ser em metais preciosos); recipientes para uso doméstico in-

corporado com uma bomba (sem ser em metais preciosos); dispensadores incorporados 

com bombas (sem ser em metais preciosos); borlas para uso cosmético.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114317

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : Savers Health And Beauty Limited

 地址 Endereço : Hutchison House, 5 Hester Road, Battersea, London, SW11 4AN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de vendas a retalho de químicos; serviços de vendas a retalho de farmácia; serviços de 

vendas a retalho de produtos de cuidados de saúde, farmacêuticos, artigos de perfumaria, 

produtos de beleza e artigos de toilette, preparados de limpeza para uso pessoal, cosméti-

cos, preparados para o tratamento da pele, preparados farmacêuticos e sanitários, estojos 

de primeiros socorros, dentífricos, preparados cuidados de saúde para uso pessoal, cor-

rentes para chaves, fechaduras, máquinas de barbear, máquinas de barbear electrónicas, 

navalhas para a barba, escovas de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, 

molduras, espelhos, utensílios e recipientes para fins domésticos, artigos de vidro, porcela-

na, cristais e faiança, faqueiros e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispo-

sitivos periféricos, calculadoras, computadores, software informático, hardware para com-

putador, máquinas fotográficas, negativos, equipamento para o processamento de dados, 

aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens, suportes de regis-

to magnéticos, cassetes de vídeo, cassetes de música, discos para gravação, cassetes e discos 

pré-gravados, artigos de joalharia, relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão 

e produtos feitos nestes materiais, materiais impressos, livros, revistas, cartazes, jornais, 
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artigos de papelaria, instrumentos para escrita, cartas de jogar, artigos feitos de couro e de 

imitações de couro, arcas e sacos de viagem, malas de viagem, chapéus-de-chuva, bengalas, 

sacos e malas não incluídos noutras classes, artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, 

jogos e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, comidas e bebidas, alimentos em 

conserva, aperitivos, artigos de confeitaria, bebidas alcoólicas e/ou não alcoólicas, cervejas; 

serviços de informação e aconselhamento relacionados com serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114508

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Almirall Hermal GmbH

 地址 Endereço : Scholtzstr. 3 21465 Reinbek, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações dermatológicas; preparações para o tratamento de verrugas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114509

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Almirall Hermal GmbH

 地址 Endereço : Scholtzstr. 3 21465 Reinbek, Alemanha

 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 : Produtos e substâncias farmacêuticas para o tratamento da acne; produtos higiénicos para 

o tratamento da acne; desinfectantes; produtos medicinais para os cuidados da pele; prepa-

rações medicinais para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114510

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Almirall Hermal GmbH

 地址 Endereço : Scholtzstr. 3 21465 Reinbek, Alemanha

 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 : Produtos e substâncias farmacêuticas para o tratamento da acne; produtos higiénicos para 

o tratamento da acne; desinfectantes; produtos medicinais para os cuidados da pele; prepa-

rações medicinais para o cabelo.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114511

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Almirall Hermal GmbH

 地址 Endereço : Scholtzstr. 3 21465 Reinbek, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; sabões; produtos de toilette não medicinais; produtos não medicinais para os 

cuidados da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114512

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Almirall Hermal GmbH

 地址 Endereço : Scholtzstr. 3 21465 Reinbek, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas; produtos higiénicos para uso médico; desinfec-

tantes; produtos medicinais para os cuidados da pele; preparações medicinais para o cabe-

lo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114560

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 立邦塗料（中國）有限公司 

 地址 Endereço : 上海市浦東新區金橋出口加工區南區創業路287號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : 油漆，亮光漆，亮漆，防鏽劑及木材防腐劑；著色劑；媒染劑；未加工的天然樹脂；塗漆用、裝潢

用、印刷用及藝術用金屬箔與金屬粉；表面塗料即汽車、摩托車及其他車輛、電子產品、金屬線

圈、金屬桶及金屬片、船舶及其他海上交通工具、道路、橋樑及其他基礎建設用油漆。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114561

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 立邦塗料（中國）有限公司 

 地址 Endereço : 上海市浦東新區金橋出口加工區南區創業路287號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築信息；維修信息；建築物防水；建築物隔熱隔音；敷石膏、塗灰泥；清潔建

築物（內部）；室內裝璜修理；招牌的油漆和修理；室內裝璜；室內外油漆；粉飾；清洗建築物

（外表面）；防銹；噴塗服務。噴塗和裝潢服務；噴塗服務；室內外油漆；噴塗服務；交通工具噴

塗；房屋的噴漆；噴塗服務；建築噴漆；油漆的組合服務；油漆相關的技術諮詢服務；包括在37

類的一切。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114562

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 立邦塗料（中國）有限公司 

 地址 Endereço : 上海市浦東新區金橋出口加工區南區創業路287號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；技術項目研究；工程；研究與開發（替他人）；節能領域的諮詢；工程繪圖；質量控

制；測量；化學研究；材料測試；物理研究；包裝設計；建築學；建築學諮詢；建築製圖；室內裝

飾設計；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；主持計算機站（網站）；計算機程序和數據的數

據轉換（非有形轉換）；計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件升級；計

算機硬件設計和開發諮詢。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114563

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 立邦塗料（中國）有限公司 

 地址 Endereço : 上海市浦東新區金橋出口加工區南區創業路287號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : 油漆，亮光漆，亮漆，防鏽劑及木材防腐劑；著色劑；媒染劑；未加工的天然樹脂；塗漆用、裝潢

用、印刷用及藝術用金屬箔與金屬粉；表面塗料即汽車、摩托車及其他車輛、電子產品、金屬線

圈、金屬桶及金屬片、船舶及其他海上交通工具、道路、橋樑及其他基礎建設用油漆。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114564

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 立邦塗料（中國）有限公司 

 地址 Endereço : 上海市浦東新區金橋出口加工區南區創業路287號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築信息；維修信息；建築物防水；建築物隔熱隔音；敷石膏、塗灰泥；清潔建

築物（內部）；室內裝璜修理；招牌的油漆和修理；室內裝璜；室內外油漆；粉飾；清洗建築物

（外表面）；防銹；噴塗服務。噴塗和裝潢服務；噴塗服務；室內外油漆；噴塗服務；交通工具噴

塗；房屋的噴漆；噴塗服務；建築噴漆；油漆的組合服務；油漆相關的技術諮詢服務；包括在37

類的一切。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114565

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 立邦塗料（中國）有限公司 

 地址 Endereço : 上海市浦東新區金橋出口加工區南區創業路287號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；技術項目研究；工程；研究與開發（替他人）；節能領域的諮詢；工程繪圖；質量控

制；測量；化學研究；材料測試；物理研究；包裝設計；建築學；建築學諮詢；建築製圖；室內裝

飾設計；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；主持計算機站（網站）；計算機程序和數據的數

據轉換（非有形轉換）；計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件升級；計

算機硬件設計和開發諮詢。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114566

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 立邦塗料（中國）有限公司 

 地址 Endereço : 上海市浦東新區金橋出口加工區南區創業路287號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : 油漆，亮光漆，亮漆，防鏽劑及木材防腐劑；著色劑；媒染劑；未加工的天然樹脂；塗漆用、裝潢

用、印刷用及藝術用金屬箔與金屬粉；表面塗料即汽車、摩托車及其他車輛、電子產品、金屬線

圈、金屬桶及金屬片、船舶及其他海上交通工具、道路、橋樑及其他基礎建設用油漆。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114567

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 立邦塗料（中國）有限公司 

 地址 Endereço : 上海市浦東新區金橋出口加工區南區創業路287號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築信息；維修信息；建築物防水；建築物隔熱隔音；敷石膏、塗灰泥；清潔建

築物（內部）；室內裝璜修理；招牌的油漆和修理；室內裝璜；室內外油漆；粉飾；清洗建築物

（外表面）；防銹；噴塗服務。噴塗和裝潢服務；噴塗服務；室內外油漆；噴塗服務；交通工具噴

塗；房屋的噴漆；噴塗服務；建築噴漆；油漆的組合服務；油漆相關的技術諮詢服務；包括在37

類的一切。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114568

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 立邦塗料（中國）有限公司 

 地址 Endereço : 上海市浦東新區金橋出口加工區南區創業路287號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；技術項目研究；工程；研究與開發（替他人）；節能領域的諮詢；工程繪圖；質量控

制；測量；化學研究；材料測試；物理研究；包裝設計；建築學；建築學諮詢；建築製圖；室內裝

飾設計；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；主持計算機站（網站）；計算機程序和數據的數

據轉換（非有形轉換）；計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件升級；計

算機硬件設計和開發諮詢。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114637

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.
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 地址 Endereço : 151 Lorong Chuan, 02-01 New Tech Park, 556741 Singapore, Singapore

 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 : Servidores de computador; aparelho de armazenamento de computador; sistemas e aces-

sórios de armazenamento de dados, nomeadamente sistemas de servidor de armazena-

mento de informação electrónica para uso em aplicações de armazenamento empresarial, 

armazenamento de rede, armazenamento ligado à rede (NAS) e redes de armazenamento 

(SAN) consistindo em hardware de computador, periféricos de computador e software de 

sistemas operativos; módulos de interface de rede para servidores, módulos de comutação, 

transceptores e acessórios de computador; comutadores de computador que permitem 

uma melhoria na entrada/saída (I/O) para armações de suporte de servidores de computa-

dor; comutadores de computador consistindo de hardware e software capazes de facilitar 

ou permitir servidores virtuais e computadores virtuais através de design de software ou 

hardware; conectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, estações de carregamento, 

estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e electrónicos para uso com 

todos os produtos atrás citados; transceptores; dispositivos electrónicos digitais portáteis e 

software relacionado com isso; armações de suporte para servidores; kits de montagem de 

armações de suporte; comutadores de Ethernet; software de comunicações de computador 

para conectar os utilizadores de redes de computadores e redes informáticas mundiais; 

software de computador para uso em gestão de bases de dados; ferramentas de desenvolvi-

mento de software de computador; software de computador para aplicação e integração de 

bases de dados; software e hardware de computador para a gestão, controlo e ligação em 

rede de servidores; software de computador para uso com servidores de computadores, dis-

positivos de armazenamento de dados e dispositivos de memória de computador; software 

de sistemas operativos; software de computador para administração de sistemas; software 

para gestão das configurações de rede de uma entidade de rede com base na localização de 

uma entidade computacional na rede; software de computador para a realização de comu-

nicações automáticas de comutação em redes de computadores; software de virtualização 

e de infra-estrutura; software para telecomunicação e comunicação através de redes locais 

ou mundiais de comunicação, incluindo a Internet, intranets, extranets, comunicação mó-

vel, redes celulares e de satélite; manuais de utilizador em formato legível por meios elec-

trónicos, por máquina ou por computador para uso e venda como uma unidade, com todos 

os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114996

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 上海貝高福廚房用具有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區鎮寧路465弄161號3號樓119室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 馬達和引擎啓動器；農業機械；攪拌機；家用非手動研磨機；聯軸器（機器）；家用電動打蛋器；

機床；非陸地車輛用馬達；非陸地車輛用傳動軸；非手動的農業器具；孵卵器；非手動的手持

工具；碾碎機；製食品用電動機械；垃圾（廢物）處理裝置；家用電動榨水果機；非手動磨咖啡

機。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114997

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 上海貝高福廚房用具有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區鎮寧路465弄161號3號樓119室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 磨利器具；剃鬚刀；手工操作的手工具；胡桃鉗；剪切器（手動器具）；（攜帶工具用）工具帶；剪

刀；非電動開罐器；刀；切比薩餅用刀（非電）；餐具（刀、叉和匙）；方糖鉗；指甲刀（電動或非

電動的）；雞蛋切片器（非電）；蔬菜切片器；削皮刀。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114998

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 上海貝高福廚房用具有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區鎮寧路465弄161號3號樓119室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 爐用金屬框架；烹調用裝置和設備；烹調器；烤麵包器；烘烤器具；電力煮咖啡機；電油炸鍋；

微波爐（廚房用具）；冷卻設備和裝置；烹調器；烤盤（烹飪設備）；電爐；電炊具；電磁爐。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114999

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 上海貝高福廚房用具有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區鎮寧路465弄161號3號樓119室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 瓷器；陶器；梳；刷子；制刷原料；清潔用鋼絲絨；家用海綿；未加工或半加工玻璃（建築玻璃除

外）；餐具（刀、叉、匙除外）；雞尾酒攪拌棒；盆（碗）；碗；瓶；調味品套瓶；家用器皿；蛋杯；家

用托盤；廚房容器；麵包籃（家用）；家用過濾器；桌用刀托；烹飪鍋；烹調用模；廚房用切菜板；

家用非電動榨水果器；烤盤（烹飪用具）；烤架（烹飪用具）；家用手動研磨機；廚房用擦菜板；
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餐巾架；非電力壓力鍋（高壓鍋）；廚房用具；麵包箱；筷子；刮板（廚房用具）；蒜壓榨器（廚房

用具）；蒸屜；冰淇淋夾勺；茶具（餐具）；咖啡具（餐具）；垃圾桶；冰桶；手動清潔器具；餅乾

模具；非電動攪拌器；保溫瓶。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115104

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/02

[730] 申請人 Requerente : Success Dragon Gaming Investments Limited

 地址 Endereço : 35/F, Unit 3503B-5, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escri-

tório; assistência na gestão e planeamento de negócios a empresas envolvidas em áreas de 

máquinas de jogos e software de jogos; serviços de lojas de vendas a retalho e serviços de 

lojas de vendas a retalho online de máquinas de jogos e software de jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115105

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/02

[730] 申請人 Requerente : Success Dragon Gaming Investments Limited

 地址 Endereço : 35/F, Unit 3503B-5, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente transmissão 

electrónica de arquivos de áudio, vídeo e de jogos descarregáveis através de computador e 

redes electrónicas de comunicação; serviços de provisão de comunicação interactiva através 

da internet para fins de jogo, diversão e entretenimento; provisão de acesso a sítios na in-

ternet relacionado com jogos de fortuna e azar e jogos; serviços de comunicação, nomeada-

mente transmissão, recepção, descarga, fluxo de arquivos e transmissão de arquivos de jogo 

através de leitores electrónicos (e-readers), telemóveis, telemóveis inteligentes, dispositivos 

electrónicos portáteis, dispositivos digitais portáteis, computadores tablete, computadores, 

telemóveis, telefones inteligentes e máquinas de jogos computarizadas; fornecimento de 

acesso a directórios online, bases de dados, sites e blogs de eventos da actualidade e ma-

terial de referência on-line; todos acima mencionados relacionados com serviços de jogo e 

jogos de fortuna e azar.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115106

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/02

[730] 申請人 Requerente : Success Dragon Gaming Investments Limited

 地址 Endereço : 35/F, Unit 3503B-5, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; serviços entretenimento; serviços de jogos; serviços de cartões de jogo; 

serviços de caça-níqueis; serviços de jogos de vídeo; competições; serviços «instant win», 

nomeadamente serviços de jogo e jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; serviços de 

casino; serviços de apostas; serviços de formação na área do jogo, nomeadamente forma-

ção no uso e operação de máquinas de casino, serviços de jogo de casino, tipos de jogos de 

caça-níqueis e programas de software usados na indústria de casino; serviço de apoio ao 

cliente para empresas envolvidas no mercado de máquinas de jogos; serviços de entrete-

nimento na área de jogo, nomeadamente, serviços de casino e serviços de jogos de casino; 

prestação de formação relacionada com o uso, instalação, manutenção e reparação de siste-

mas de jogo on-line; jogos e serviços de assessoria, informações e consultoria nas áreas de 

jogo em casino; serviços de entretenimento de casinos, nomeadamente aluguer de máqui-

nas de entretenimento de jogos e de jogo para casinos; organização de jogos de todos os ti-

pos, nomeadamente apresentação e operação de jogos e de eventos relacionados com jogo, 

jogos de fortuna ou azar, jogos com prémios, lotarias e rifas; provisão de instalações para 

casinos que ofereçam jogos, entretenimento e máquinas de entretenimento e aparelhos 

relacionados; serviços de jogos de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos 

de computador on-line e fornecimento de instalações de casino; serviços de jogo, nomeada-

mente fornecimento de jogos, máquinas e aparelhos de entretenimento e diversão em sítios 

de jogos de casino para fins de entretenimento e diversão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115107

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/02

[730] 申請人 Requerente : Success Dragon Gaming Investments Limited

 地址 Endereço : 35/F, Unit 3503B-5, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escri-

tório; assistência na gestão e planeamento de negócios a empresas envolvidas em áreas de 

máquinas de jogos e software de jogos; serviços de lojas de vendas a retalho e serviços de 

lojas de vendas a retalho online de máquinas de jogos e software de jogos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115108

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/02

[730] 申請人 Requerente : Success Dragon Gaming Investments Limited

 地址 Endereço : 35/F, Unit 3503B-5, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente transmissão 

electrónica de arquivos de áudio, vídeo e de jogos descarregáveis através de computador e 

redes electrónicas de comunicação; serviços de provisão de comunicação interactiva através 

da internet para fins de jogo, diversão e entretenimento; provisão de acesso a sítios na in-

ternet relacionado com jogos de fortuna e azar e jogos; serviços de comunicação, nomeada-

mente transmissão, recepção, descarga, fluxo de arquivos e transmissão de arquivos de jogo 

através de leitores electrónicos (e-readers), telemóveis, telemóveis inteligentes, dispositivos 

electrónicos portáteis, dispositivos digitais portáteis, computadores tablete, computadores, 

telemóveis, telefones inteligentes e máquinas de jogos computarizadas; fornecimento de 

acesso a directórios online, bases de dados, sites e blogs de eventos da actualidade e ma-

terial de referência on-line; todos acima mencionados relacionados com serviços de jogo e 

jogos de fortuna e azar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115109

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/02

[730] 申請人 Requerente : Success Dragon Gaming Investments Limited

 地址 Endereço : 35/F, Unit 3503B-5, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; serviços entretenimento; serviços de jogos; serviços de cartões de jogo; 

serviços de caça-níqueis; serviços de jogos de vídeo; competições; serviços «instant win», 

nomeadamente serviços de jogo e jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; serviços de 

casino; serviços de apostas; serviços de formação na área do jogo, nomeadamente forma-

ção no uso e operação de máquinas de casino, serviços de jogo de casino, tipos de jogos de 

caça-níqueis e programas de software usados na indústria de casino; serviço de apoio ao 

cliente para empresas envolvidas no mercado de máquinas de jogos; serviços de entrete-

nimento na área de jogo, nomeadamente serviços de casino e serviços de jogos de casino; 

prestação de formação relacionada com o uso, instalação, manutenção e reparação de siste-

mas de jogo on-line; jogos e serviços de assessoria, informações e consultoria nas áreas de 

jogo em casino; serviços de entretenimento de casinos, nomeadamente aluguer de máqui-

nas de entretenimento de jogos e de jogo para casinos; organização de jogos de todos os ti-

pos, nomeadamente apresentação e operação de jogos e de eventos relacionados com jogo, 

jogos de fortuna ou azar, jogos com prémios, lotarias, e rifas; provisão de instalações para 

casinos que ofereçam jogos, entretenimento e máquinas de entretenimento e aparelhos 

relacionados; serviços de jogos de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos 

de computador on-line e fornecimento de instalações de casino; serviços de jogo, nomeada-
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mente fornecimento de jogos, máquinas e aparelhos de entretenimento e diversão em sítios 

de jogos de casino para fins de entretenimento e diversão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115117

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 芳香劑和熏香；氣味清新劑；動物用除臭劑；假指甲；假睫毛；化妝用棉棒；洗衣用漂白劑及其

他物料；清潔、擦亮、去漬和研磨用製劑；肥皂；香料、香精油、化妝品、洗髮液；牙膏。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115118

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明設備；電氣烹飪器具；冰箱；空氣淨化設備及機器；頭髮吹風機（吹風機）；水加熱裝置；

超音波美容設備；蒸汽式美容設備（蒸汽浴）；淨水設備；非醫療用電熱墊（墊）；用於照明、加

熱、產生蒸氣、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用的設備。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115119

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 芳香劑和熏香；氣味清新劑；動物用除臭劑；假指甲；假睫毛；化妝用棉棒；洗衣用漂白劑及其

他物料；清潔、擦亮、去漬和研磨用製劑；肥皂；香料、香精油、化妝品、洗髮液；牙膏。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115120

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明設備；電氣烹飪器具；冰箱；空氣淨化設備及機器；頭髮吹風機（吹風機）；水加熱裝置；

超音波美容設備；蒸汽式美容設備（蒸汽浴）；淨水設備；非醫療用電熱墊（墊）；用於照明、加

熱、產生蒸氣、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用的設備。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115121

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 芳香劑和熏香；氣味清新劑；動物用除臭劑；假指甲；假睫毛；化妝用棉棒；洗衣用漂白劑及其

他物料；清潔、擦亮、去漬和研磨用製劑；肥皂；香料、香精油、化妝品、洗髮液；牙膏。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115122

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明設備；電氣烹飪器具；冰箱；空氣淨化設備及機器；頭髮吹風機（吹風機）；水加熱裝置；

超音波美容設備；蒸汽式美容設備（蒸汽浴）；淨水設備；非醫療用電熱墊（墊）；用於照明、加

熱、產生蒸氣、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用的設備。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115123

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 芳香劑和熏香；氣味清新劑；動物用除臭劑；假指甲；假睫毛；化妝用棉棒；洗衣用漂白劑及其

他物料；清潔、擦亮、去漬和研磨用製劑；肥皂；香料、香精油、化妝品、洗髮液；牙膏。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115124

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明設備；電氣烹飪器具；冰箱；空氣淨化設備及機器；頭髮吹風機（吹風機）；水加熱裝置；

超音波美容設備；蒸汽式美容設備（蒸汽浴）；淨水設備；非醫療用電熱墊（墊）；用於照明、加

熱、產生蒸氣、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用的設備。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115125

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 芳香劑和熏香；氣味清新劑；動物用除臭劑；假指甲；假睫毛；化妝用棉棒；洗衣用漂白劑及其

他物料；清潔、擦亮、去漬和研磨用製劑；肥皂；香料、香精油、化妝品、洗髮液；牙膏。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115126

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明設備；電氣烹飪器具；冰箱；空氣淨化設備及機器；頭髮吹風機（吹風機）；水加熱裝置；

超音波美容設備；蒸汽式美容設備（蒸汽浴）；淨水設備；非醫療用電熱墊（墊）；用於照明、加

熱、產生蒸氣、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用的設備。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115127

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 芳香劑和熏香；氣味清新劑；動物用除臭劑；假指甲；假睫毛；化妝用棉棒；洗衣用漂白劑及其

他物料；清潔、擦亮、去漬和研磨用製劑；肥皂；香料、香精油、化妝品、洗髮液；牙膏。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115128

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明設備；電氣烹飪器具；冰箱；空氣淨化設備及機器；頭髮吹風機（吹風機）；水加熱裝置；

超音波美容設備；蒸汽式美容設備（蒸汽浴）；淨水設備；非醫療用電熱墊（墊）；用於照明、加

熱、產生蒸氣、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用的設備。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115129

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

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

[511] 產品 Produtos : 芳香劑和熏香；氣味清新劑；動物用除臭劑；假指甲；假睫毛；化妝用棉棒；洗衣用漂白劑及其

他物料；清潔、擦亮、去漬和研磨用製劑；肥皂；香料、香精油、化妝品、洗髮液；牙膏。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115130

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Ands Corporation

 地址 Endereço : 3-7, Tanimachi 9-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明設備；電氣烹飪器具；冰箱；空氣淨化設備及機器；頭髮吹風機【吹風機】；水加熱裝置；

超音波美容設備；蒸汽式美容設備【蒸汽浴】；淨水設備；非醫療用電熱墊【墊】；用於照明、加

熱、產生蒸氣、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用的設備。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115263

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

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

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

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

pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques [jóias]; jóias em «cloisonné», brincos; ornamen-

tos para chapéus [jóias], alfinetes [jóias], medalhas, colares, anéis; alfinetes de gravata, alfi-

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115304

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/12

[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
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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 : 平板電腦；手機；計算機硬件；數據處理設備；手機帶；便攜式計算機；便攜式計算機用套；智

能手機；調制解調器；計算機鍵盤；計算機程序（可下載軟件）；電子筆（視覺演示裝置）；連接

器（數據處理設備）；計算機用接口；計算機外圍設備；智能眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據

處理）；計算機屏幕專用保護膜；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）; 智能手機用觸屏筆；平板電腦用觸屏筆；便攜式計算機用

觸屏筆。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 

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

2016/03/17 19338030 中國 China

2016/03/17 19333926 中國 China

[210] 編號 N.º : N/115329

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/12

[730] 申請人 Requerente : Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) (Montres Rado S.A.)

 地址 Endereço : Bielstrasse 45, 2543 Lengnau Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; aparelhos 

para processamento de pagamentos eletrónicos, aparelhos para o processamento de tran-

sacções de pagamentos por cartão; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, 

DVDs e outros meios de registo digital; aparelhos que permitem ler ficheiros de som com-

primidos (MP3); máquinas de calcular e equipamento para o tratamento da informação, 

software; jogos para telemóveis, para computadores e para reprodutores de som digitais 

portáteis; software de jogos eletrónicos para telemóveis, para computadores e para re-

produtores de som digitais portáteis; computadores, computadores portáteis, «tablet PC» 

(ardósia electrónica portátil com caneta electrónica a funcionar como rato), computadores 

móveis, computadores pessoais, computadores de pulso, computadores em forma de tablet 

e dispositivos informáticos e móveis, leitores áudio portáteis digitais, telemóveis e tele-

móveis evoluídos que dispõem de funcionalidades alargadas (smartphones); aparelhos e 

instrumentos de telecomunicação; aparelhos para a gravação, transmissão, reprodução de 

som ou imagens, nomeadamente telefones portáteis (telemóveis) e telemóveis evoluídos que 

dispõem de funcionalidades alargadas (smartphones); aparelhos eletrónicos de bolso para 

acesso à internet e para envio, receção, registo e armazenamento de mensagens curtas, 

mensagens eletrónicas, chamadas telefónicas, faxes, videoconferências, imagens, sons, mú-

sica, textos e outros dados digitais; aparelhos eletrónicos de bolso para a receção, o arma-

zenamento e a transmissão sem fios de dados e de mensagens; aparelhos eletrónicos de bol-

so para monitorizar ou organizar informações pessoais; aparelhos eletrónicos de bolso de 

posicionamento global [GPS] e visualização de mapas geográficos e informações de trans-

porte; aparelhos eletrónicos de bolso para a detecção, o armazenamento, a monitorização, 

a vigilância e a transmissão de dados relativos à actividade do utilizador, nomeadamente 
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a posição, o itinerário, a distância percorrida, o ritmo cardíaco; capas para computadores e 

telemóveis; aparelhos e instrumentos ópticos, nomeadamente óculos, óculos de sol, lupas; 

estojos para óculos, para óculos de sol e para lupas; baterias e pilhas para computadores e 

aparelhos eletrónicos, baterias e pilhas para relógios e para instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115391

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/13

[730] 申請人 Requerente : NOVARTIS AG

 地址 Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115392

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/13

[730] 申請人 Requerente : NOVARTIS AG

 地址 Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115436

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/14

[730] 申請人 Requerente : Solid Gold Pet, LLC

 地址 Endereço : 148 River Street, Suite 120, Greenville, South Carolina 29601, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

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

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115439

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/14

[730] 申請人 Requerente : Solid Gold Pet, LLC

 地址 Endereço : 148 River Street, Suite 120, Greenville, South Carolina 29601, EUA

 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 : Suplementos minerais e vitamínicos para cavalos, cães e gatos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115514

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : 王品（中國）餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區仙霞路80號1樓1A、2樓2A 

 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；肉乾；魚（非活）；果肉；熟蔬菜；蛋；黃油；蔬菜色拉；水果色拉；豆腐製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115515

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : 王品（中國）餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區仙霞路80號1樓1A、2樓2A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶；甜點慕斯（甜食）；蛋糕；麵包；壽司；穀類製品；玉米花；冰激淩；芥末。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115516

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : 王品（中國）餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區仙霞路80號1樓1A、2樓2A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁；無酒精果汁飲料；果汁；果汁冰水（飲料）；無酒精的開胃酒；無酒精果茶；

飲用蒸餾水；酸梅湯；檸檬水。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115517

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : 王品（中國）餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區仙霞路80號1樓1A、2樓2A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；蒸餾飲料；烈酒（飲料）；酒精飲料（啤酒除外）；米酒；含水果酒精飲料；汽

酒；白酒；清酒；黃酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115518

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : 王品（中國）餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區仙霞路80號1樓1A、2樓2A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 張貼廣告；戶外廣告；廣告材料分發；廣告；商業櫥窗佈置；廣告設計；商業調查；商業信息；人

員招收；複印服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115519

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : 王品（中國）餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市長寧區仙霞路80號1樓1A、2樓2A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；自助餐廳；餐廳；寄宿處；飯店；餐館；自助餐館；快餐

館；酒吧服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115535

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

 地址 Endereço : 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 27105, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Fatos de banho; soutiens; corpetes interiores; bonés [artigos de chapelaria]; aquecedores de 

orelhas [vestuário]; calçado; luvas [vestuário]; chapéus; aros para usar na cabeça [vestuário]; 

artigos de malha; jaquetas; perneiras (leggings); luvas (mittens); cuecas [roupa interior]; 

ceroulas; sandálias; cachecóis; camisas; calçado; calções; meias; calças de fato de treino; 

camisolas (sweatshirts); fatos de banho; T-shirts; camisolas sem alças (tops); roupa interior 

térmica; collants; roupa interior; coletes; fitas para os pulsos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/07/28 87/119,073 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/115579

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 悠綠那股份有限公司 

 地址 Endereço : 日本國東京都港區芝五丁目33番1號 

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香皂，肥皂，藥皂，香波，護髮素，洗面奶，浴液，香料，化妝品，生髮劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115580

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 悠綠那股份有限公司 
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 地址 Endereço : 日本國東京都港區芝五丁目33番1號 

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥用膠囊，醫藥製劑，飲食療法用或醫用穀類加工副產品，醫用營養食物，醫用營養飲料，醫用

營養品，礦物質食品補充劑，營養補充劑，葡萄糖膳食補充劑，蛋白質膳食補充劑，白朊膳食補

充劑，亞麻籽膳食補充劑，亞麻籽油膳食補充劑，小麥胚芽膳食補充劑，酵母膳食補充劑，蜂王

漿膳食補充劑，蜂膠膳食補充劑，花粉膳食補充劑，酶膳食補充劑，卵磷脂膳食補充劑，藻酸

鹽膳食補充劑，酪蛋白膳食補充劑，嬰兒食品，嬰兒奶粉，動物用膳食補充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115581

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 悠綠那股份有限公司 

 地址 Endereço : 日本國東京都港區芝五丁目33番1號 

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 可可，可可飲料，咖啡，咖啡飲料，茶，茶飲料，果凍（糖果），餅乾，麵包，糕點，穀物棒，盒飯，

穀粉製食品，米，曲種（曲種是將米、麥、大豆等蒸後發酵，再加進麴黴使之繁殖而成，用於釀

造酒，豆醬，醬油等），冰淇淋粉，調味料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115582

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 悠綠那股份有限公司 

 地址 Endereço : 日本國東京都港區芝五丁目33番1號 

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 蝦（活的），狗食餅乾，寵物食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115583

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 悠綠那股份有限公司 

 地址 Endereço : 日本國東京都港區芝五丁目33番1號 
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，製啤酒用蛇麻子汁，乳清飲料，果汁，蔬菜汁（飲料），無酒精飲料，飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115650

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : Solid Gold Pet, LLC

 地址 Endereço : 148 River Street, Suite 120, Greenville, South Carolina 29601, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115651

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : Solid Gold Pet, LLC

 地址 Endereço : 148 River Street, Suite 120, Greenville, South Carolina 29601, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115659

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : NURTURE CARE COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : No. 164/84, 2nd floor, Soi Kitti Chai, Bang Khun Non Road, Bang Khun Non Sub-District, 

Bangkok Noi District, Bangkok, Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Pó para bebés; pós para o corpo; pó para o rosto; cosméticos; pó perfumado; pó solto; pó 

compacto.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115678

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : JCB CO.,LTD

 地址 Endereço : 5-1-22 Minami Aoyama, Minato-Ku, Tokyo 107-8686, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de cartões de crédito; fornecimento de informações sobre extractos de cartões de 

crédito; emissão de cartões pré-pagos; serviços de cartões de débito; agências de cobrança 

de dívidas; aquisição e transferência de pedidos pecuniários; operações de compensação; 

operações de câmbio; agências de factoring; serviços de financiamento; transferência elec-

trónica de fundos; serviços de garantias (fianças); empréstimos a prestações; financiamento 

de leasing; corretagem de leasing; corretagem de aquisição de crédito; emissão de cheques 

de viagem; corretagem para a emissão de cheques de viagem; agências de cobrança de pa-

gamento de facturas de gás e electricidade, facturas de telefone e facturas de serviços públi-

cos, e fornecimento de informações a respeito do mesmo; cobrança de rendas; empréstimo 

contra garantia; serviços de caixas de poupança; emissão de títulos de valor; corretagem de 

seguros; cálculo de taxa de prémio de seguro; consultadoria em seguros; fornecimento de 

informações sobre seguros; subscrição de seguros; agências de crédito; avaliação financeira 

de crédito a empresas; angariação de fundos para caridade; aluguer de leitores de cartões, 

gravadores de cartões e máquinas e equipamentos de processamento de pagamentos uti-

lizados para pagamentos com cartões de crédito e cartões de débito; agências de recruta-

mento e gestão de membros e comerciantes (lojas membro) de cartões de crédito em nome 

de emissores de cartões de crédito.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115680

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : Japan Tobacco Inc.

 地址 Endereço : 2-2-1 Toranomon, 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 : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo, 

tabaco para enrolar, tabaco para mascar, tabaco «snus»; cigarros, cigarros electrónicos, 

charutos, cigarrilhas; rapé; artigos para fumadores incluídos na classe 34; mortalhas para 

cigarros, tubos de cigarros e fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115704

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 謝建成 
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 地址 Endereço : 中國浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮浦一向陽東路20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；雨衣；上衣；嬰兒全套衣；鞋；游泳衣；手套（服裝）；襪；帽；圍巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115705

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 廣州市漢客旅行用品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市花都區獅嶺鎮楊二村自編平步大道17號之二B棟 

 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 : 書包；旅行箱；工具袋（空的）；背包；錢包（錢夾）；野營手提袋；公文包；旅行包；手提包；旅行

用具（皮件）；手提箱提手；行李箱；旅行用衣袋；包；皮涼席；皮繩；傘；登山杖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115706

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 廣州米熙箱包有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區從雲路816號A405室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 書包；旅行箱；工具袋（空的）；背包；錢包（錢夾）；野營手提袋；公文包；旅行包；手提包；旅行

用具（皮件）；手提箱提手；行李箱；旅行用衣袋；包；皮涼席；皮繩；傘；登山杖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115716

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : Strellson AG

 地址 Endereço : Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, Switzerland
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 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos e óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115746

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : 曲世杰 

 地址 Endereço : 中國吉林省延吉市小營鎮民主村四組 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡；太陽鏡；夾鼻眼鏡；隱形眼鏡；眼鏡框；眼鏡架；眼鏡片；擦眼鏡布；眼鏡盒；眼鏡鏈。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115883

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 北京華福中富行經貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區廣渠路28號院401號樓（勁松孵化器3-4-1909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；大衣；外套；嬰兒全套衣；滑水防潮服；舞衣；鞋；帽；襪；圍巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116043

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 廣州市錦叡新能源科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市番禺區番禺大道北 555 號番禺節能科技園內天安科技交流中心704 

 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 : 運載工具用蓄電池；光伏電池；電池箱；點火用電池；太陽能電池；電池；電池充電器；原電池；

蓄電池；運載工具用電池。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116044

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 佛山市希洛幕牆門窗系統有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市南海區獅山鎮高新技術產業開發區北園北園中路（車間二）之二 

 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 : 鋁；普通金屬合金；金屬管道；門用金屬附件；金屬窗框；金屬門框；金屬窗；金屬門；五金器

具；窗用金屬附件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116199

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : Solid Gold Pet, LLC

 地址 Endereço : 148 River Street, Suite 120, Greenville, South Carolina 29601, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116200

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : Solid Gold Pet, LLC

 地址 Endereço : 148 River Street, Suite 120, Greenville, South Carolina 29601, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116238

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06
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[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-

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-
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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/116239

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel e cartão; produtos de impressão; artigos para 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos 

de papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e 

artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (com ex-

cepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem; caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116240

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[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 : 18

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

classes; peles de animais, peles; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, guarda-sóis e 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos, carteiras e carteiras, estojos, malas de viagem, 

bolsas; pastas para documentos; mochilas; sacos de compras; sacos para compras; correias 

de couro; boldriés de couro; cintos; bordões; carteiras para cartões de visita [porta-notas]; 

coleiras para animais ou animais de estimação; estojos para chaves; cordões feitos em cou-

ro ou imitações de couro; estojos para artigos de higiene; açaimos; sacos de escola; pegas 

para malas de viagem; malas de viagem; conjuntos de viagem; baús de viagem; capas para 

chapéus-de-chuva; pegas para chapéus-de-chuva; pegas para bengalas; bases para bengalas 

portáteis; correias para malas de viagem; sacos de praia; pastas para documentos; caixas 

e estojos, em couro, sacos de mão; correias em couro; bengala para alpinismo; estojos de 

música; sacos em rede para compras; mochilas de lona; sacos para escola; sacos, envelopes 

e bolsas de couro para embalagem; coberturas para mobílias (mobiliários) em couro ou 

imitações de couro; armações para sacos de mão; sacos a tiracolo para transportar bebés; 

sacos de compras com rodas; carteiras para cartões de crédito (carteiras); tudo incluído em 

Classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116241

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; vestuário para bebés e crianças; rou-

pões de banho; sandálias e chinelas de banho; fatos de banho; calções de banho; vestuário 

de praia; cintos; suspensórios; boinas; babeiros, não em papel; boas [agasalhos para o pes-

coço]; corpetes [lingerie]; suspensórios para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções para 

vestir; camisolas; palas de bonés; bonés [chapelaria]; toucas para duche; vestuário casual; 

chemisettes [peitilhos de camisa]; vestuário para ginástica; vestuário de couro e imitação 

de couro; casacos; sobretudos; protectores de colarinhos; colarinhos [vestuário]; combina-

ções [vestuário]; corselets; espartilhos [roupa interior]; trajes de máscaras; punhos; vestuá-

rio para ciclistas; vestuário para dança; colarinhos destacáveis; ceroulas [vestuário]; dress 

shields; roupões; tapa-orelhas [vestuário]; vestidos para festas de fantasia; fezzes; coletes 

para a pesca; abafos para os pés, não electricamente aquecidos; calçado; armações para 

chapéus [esqueletos]; vestidos; estolas de pele; peles [vestuário]; polainas, tiras para polai-

nas, cintos de ligas; gabardinas [vestuário]; cintas; luvas [vestuário]; chapéus; chapéus de 

papel [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; chapelaria para vestir; saltos e biqueiras 

para calçado; capuzes [vestuário]; jaquetas [vestuário]; jaquetas acolchoadas [vestuário]; 

jerseys [vestuário]; camisolas [frentes de camisa]; roupa de malha [vestuário]; vestuário de 
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senhora; enxovais [vestuário]; roupa para o corpo [peças de roupa]; forros pronto-a-vestir 

[partes de vestuário]; librés; manípulos; mantilhas; máscaras para dormir; vestuário de 

homem; mitras [chapéus]; mitras [chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; ves-

tuário para motoristas; regalos [vestuário]; fraldas de matérias têxteis (fraldas); gravatas; 

lenços para o pescoço; roupa de noite, roupa de exterior; macacões; casacos compridos; 

calças; vestuário de papel; pelerines; capas; saiotes; lenços de bolso; bolsos para vestuário; 

pullovers; pijamas; vestuário para a chuva; roupa pronto-a-vestir; roupões de banho; sáris; 

faixas para vestir; lenços de pescoço; xailes; peitilhos de camisa; encaixes de camisa; ca-

misas; agasalhos para os ombros; camisolas de alças; saias; solidéus; combinações [roupa 

interior]; guarda-pós; polainas; fatos para a neve; peúgas, meias e hoisery, incluindo meias-

-calça e panty hose; vestuário desportivo e vestuário para fazer desporto; tachas, espigões e 

acessórios de metal para calçado; fatos; viseiras para o sol; suspensórios; roupa interior ab-

sorvente da transpiração [roupa interior]; malhas; fatos de banho; teddies [roupa interior]; 

t-shirts; meias-calça; togas; cartolas; faixas para calças; turbantes; roupa interior; roupa 

interior anti-transpiração; cuecas; roupas de baixo; roupas de baixo anti-transpiração; uni-

formes; gáspeas para calçado; véus [vestuário]; coletes; viseiras [chapelaria]; coletes; roupa 

impermeável; orlas para botas e sapatos, calcanhares, solas, solas interiores/palmilhas, 

dispositivos antiderrapantes para calçado; fatos para esqui aquático; toucas; faixas para os 

pulsos [vestuário]; calcinhas; camisolas interiores para desporto; acessórios para todos os 

produtos supracitados; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116242

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto; decorações para árvores de natal; 

figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; animais empalhados de brincar; jogos de 

tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bo-

necas; acessórios para bonecas; conjuntos para brincar com bonecas; mah-jong; skates 

(pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); móbiles para brincar; ursos de pelú-

cia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão electrónicos, sem ser os concebidos 

para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas de jogos de vídeo para uso doméstico 

e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas delas para serem utilizadas com recep-

tores de televisão; brinquedos; jogos de acção de perícia; bonecos articulados e acessórios 

para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para crianças; con-

juntos de badminton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de ba-

sebol; bolas de praia; almofadões maleáveis; bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; 

blocos de construção para crianças; bolas de bowling; conjuntos de varinhas para fazer 

bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos de jogos de xadrez; cosméticos de brin-

car para crianças; meias de natal; figuras de brincar coleccionáveis; móbiles para berços; 
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brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; brinquedos articulados eléctricos; 

equipamento vendido em unidades para jogar cartas; equipamento de pesca; bolas de golfe; 

luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar jogos electróni-

cos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles; cordas de saltar; papagaios de papel; 

truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a 

forma de caixas de música; brinquedos musicais; jogos de salão; lembranças para festas sob 

a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; 

marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos 

de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de mesa; jogos com alvos; bolas de 

ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de brincar; veículos de brincar; trotinetas 

para brincar; carros de brincar; «kits» para montar modelos de brincar; figuras de brincar; 

mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de brincar; brinquedos de corda; brin-

quedos com piões e discos; rosetas em papel para festas; chapéus em papel para festas; ma-

rionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; máquinas de lançamento de bolas; más-

caras (brinquedos); peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; todos incluídos 

na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116243

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-
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ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

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-
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minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116244

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à 

Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e 

estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comuni-

cação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documen-

tos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

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 
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mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116245

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação (transporte) por GPS; provisão de informação relacionada com via-

gens e turismo através da internet ou através de redes de telecomunicações; provisão de 

uma base de dados interactiva em linha apresentando informações sobre estradas, viagens, 

navegação, trânsito e pontos de interesse (viagens); provisão de informação a viajantes 
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relacionadas com preços, horários e transporte público; informações sobre viagens e turís-

ticas e serviços de guias; serviços de planeamento de rotas de viagem; arranjo de viagens; 

serviços de agência de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagem; arranjo de via-

gens e informações relacionadas com os mesmos, todos fornecidos em linha através de uma 

base de computador ou da internet; viagens de iates e/ou de barco; provisão de direcção 

para condução para fins de viagens; aluguer de sistemas de navegação; transporte; provisão 

de informações sobre estradas e trânsito; serviços de provisão de navegação e serviços de 

informação, nomeadamente informação relacionada com trânsito e congestionamento de 

trânsito; transporte de mercadorias e de passageiros; transporte por veículos; transporte 

aéreo; aluguer de veículos; serviços de aluguer de veículos; serviços de chauffeur; trans-

porte por pipe-lines; serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; provisão 

exploração de zonas de pista de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de 

aviação, pistas de aterragem e pistas de descolagem; serviços de embalagem; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; armazenamento físico de dados e documentos arma-

zenados electronicamente; entrega de mensagens; entrega de mercadorias por encomenda 

postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de corretagem 

de navios; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de 

mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou 

de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; dis-

tribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição 

e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de 

instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; aluguer e/ou leasing de cadei-

ras de rodas; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou 

leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing 

de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento me-

cânicos; administração de lugares de estacionamento; serviços de parque de estacionamen-

to para veículos;  exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de contentores; 

aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou 

acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domés-

ticos; recolha de resíduos e lixos industriais; serviços de consultadoria, informação e asses-

soria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116246

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[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-
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putador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de 

negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação 

empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, 

radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, 

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-
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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/116247

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-

das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 
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prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de 

segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de 

autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenti-

cação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de da-

dos electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática 

através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação 

em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com 

base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; arma-

zenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116248

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

bo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, 

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; criação, compilação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços funerários; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116249

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[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; 
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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-

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 : 
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[210] 編號 N.º : N/116250

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel e cartão; produtos de impressão; artigos para 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos 

de papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e 

artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (com ex-

cepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem; caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116251

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[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 : 18

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

classes; peles de animais, peles; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, guarda-sóis e 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos, carteiras e carteiras, estojos, malas de viagem, 

bolsas; pastas para documentos; mochilas; sacos de compras; sacos para compras; correias 

de couro; boldriés de couro; cintos; bordões; carteiras para cartões de visita [porta-notas]; 

coleiras para animais ou animais de estimação; estojos para chaves; cordões feitos em cou-

ro ou imitações de couro; estojos para artigos de higiene; açaimos; sacos de escola; pegas 

para malas de viagem; malas de viagem; conjuntos de viagem; baús de viagem; capas para 

chapéus-de-chuva; pegas para chapéus-de-chuva; pegas para bengalas; bases para bengalas 

portáteis; correias para malas de viagem; sacos de praia; pastas para documentos; caixas 

e estojos, em couro, sacos de mão; correias em couro; bengala para alpinismo; estojos de 

música; sacos em rede para compras; mochilas de lona; sacos para escola; sacos, envelopes 

e bolsas de couro para embalagem; coberturas para mobílias (mobiliários) em couro ou 
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imitações de couro; armações para sacos de mão; sacos a tiracolo para transportar bebés; 

sacos de compras com rodas; carteiras para cartões de crédito (carteiras); tudo incluído em 

classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116252

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; vestuário para bebés e crianças; rou-

pões de banho; sandálias e chinelas de banho; fatos de banho; calções de banho; vestuário 

de praia; cintos; suspensórios; boinas; babeiros, não em papel; boas [agasalhos para o pes-

coço]; corpetes [lingerie]; suspensórios para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções para 

vestir; camisolas; palas de bonés; bonés [chapelaria]; toucas para duche; vestuário casual; 

chemisettes [peitilhos de camisa]; vestuário para ginástica; vestuário de couro e imitação 

de couro; casacos; sobretudos; protectores de colarinhos; colarinhos [vestuário]; combina-

ções [vestuário]; corselets; espartilhos [roupa interior]; trajes de máscaras; punhos; vestuá-

rio para ciclistas; vestuário para dança; colarinhos destacáveis; ceroulas [vestuário]; dress 

shields; roupões; tapa-orelhas [vestuário]; vestidos para festas de fantasia; fezzes; coletes 

para a pesca; abafos para os pés, não electricamente aquecidos; calçado; armações para 

chapéus [esqueletos]; vestidos; estolas de pele; peles [vestuário]; polainas, tiras para polai-

nas, cintos de ligas; gabardinas [vestuário]; cintas; luvas [vestuário]; chapéus; chapéus de 

papel [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; chapelaria para vestir; saltos e biqueiras 

para calçado; capuzes [vestuário]; jaquetas [vestuário]; jaquetas acolchoadas [vestuário]; 

jerseys [vestuário]; camisolas [frentes de camisa]; roupa de malha [vestuário]; vestuário de 

senhora; enxovais [vestuário]; roupa para o corpo [peças de roupa]; forros pronto-a-vestir 

[partes de vestuário]; librés; manípulos; mantilhas; máscaras para dormir; vestuário de 

homem; mitras [chapéus]; mitras [chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; ves-

tuário para motoristas; regalos [vestuário]; fraldas de matérias têxteis (fraldas); gravatas; 

lenços para o pescoço; roupa de noite, roupa de exterior; macacões; casacos compridos; 

calças; vestuário de papel; pelerines; capas; saiotes; lenços de bolso; bolsos para vestuário; 

pullovers; pijamas; vestuário para a chuva; roupa pronto-a-vestir; roupões de banho; sáris; 

faixas para vestir; lenços de pescoço; xailes; peitilhos de camisa; encaixes de camisa; ca-

misas; agasalhos para os ombros; camisolas de alças; saias; solidéus; combinações [roupa 

interior]; guarda-pós; polainas; fatos para a neve; peúgas, meias e hoisery, incluindo meias-

-calças e panty hose; vestuário desportivo e vestuário para fazer desporto; tachas, espigões e 

acessórios de metal para calçado; fatos; viseiras para o sol; suspensórios; roupa interior ab-

sorvente da transpiração [roupa interior]; malhas; fatos de banho; teddies [roupa interior]; 

t-shirts; meias-calça; togas; cartolas; faixas para calças; turbantes; roupa interior; roupa 

interior anti-transpiração; cuecas; roupas de baixo; roupas de baixo anti-transpiração; uni-

formes; gáspeas para calçado; véus [vestuário]; coletes; viseiras [chapelaria]; coletes; roupa 

impermeável; orlas para botas e sapatos, calcanhares, solas, solas interiores/palmilhas, 
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dispositivos antiderrapantes para calçado; fatos para esqui aquático; toucas; faixas para os 

pulsos [vestuário]; calcinhas; camisolas interiores para desporto; acessórios para todos os 

produtos supracitados; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116253

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto; decorações para árvores de natal; 

figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; animais empalhados de brincar; jogos de 

tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bo-

necas; acessórios para bonecas; conjuntos para brincar com bonecas; mah-jong; skates 

(pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); móbiles para brincar; ursos de pelú-

cia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão electrónicos, sem ser os concebidos 

para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas de jogos de vídeo para uso doméstico 

e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas delas para serem utilizadas com recep-

tores de televisão; brinquedos; jogos de acção de perícia; bonecos articulados e acessórios 

para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para crianças; con-

juntos de badminton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de ba-

sebol; bolas de praia; almofadões maleáveis; bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; 

blocos de construção para crianças; bolas de bowling; conjuntos de varinhas para fazer 

bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos de jogos de xadrez; cosméticos de brin-

car para crianças; meias de natal; figuras de brincar coleccionáveis; móbiles para berços; 

brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; brinquedos articulados eléctricos; 

equipamento vendido em unidades para jogar cartas; equipamento de pesca; bolas de golfe; 

luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar jogos electróni-

cos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles; cordas de saltar; papagaios de papel; 

truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a 

forma de caixas de música; brinquedos musicais; jogos de salão; lembranças para festas sob 

a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; 

marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos 

de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de mesa; jogos com alvos; bolas de 

ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de brincar; veículos de brincar; trotinetas 

para brincar; carros de brincar; «kits» para montar modelos de brincar; figuras de brincar; 

mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de brincar; brinquedos de corda; brin-

quedos com piões e discos; rosetas em papel para festas; chapéus em papel para festas; ma-

rionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; máquinas de lançamento de bolas; más-

caras (brinquedos); peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; todos incluídos 

na classe 28.



N.º 51 — 22-12-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 26379

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116254

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-
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diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 
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de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116255

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[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 
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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 auxiliadas por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 

executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e servi-

ços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

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 
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afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116256

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação (transporte) por GPS; provisão de informação relacionada com via-

gens e turismo através da internet ou através de redes de telecomunicações; provisão de 

uma base de dados interactiva em linha apresentando informações sobre estradas, viagens, 

navegação, trânsito e pontos de interesse (viagens); provisão de informação a viajantes rela-

cionadas com preços, horários e transporte público; informações sobre viagens turísticas 

e serviços de guias; serviços de planeamento de rotas de viagem; arranjo de viagens; servi-

ços de agência de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagem; arranjo de viagens e 

informações relacionadas com os mesmos, todos fornecidos em linha através de uma base 

de computador ou da internet; viagens de iates e/ou de barco; provisão de direcção para 

condução para fins de viagens; aluguer de sistemas de navegação; transporte; provisão, 

de informações sobre estradas e trânsito; serviços de provisão de navegação e serviços de 

informação, nomeadamente informação relacionada com trânsito e congestionamento de 

trânsito; transporte de mercadorias e de passageiros; transporte por veículos; transporte 

aéreo; aluguer de veículos; serviços de aluguer de veículos; serviços de chauffeur; trans-

porte por pipe-lines; serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; provisão 

exploração de zonas de pista de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de 

aviação, pistas de aterragem e pistas de descolagem; serviços de embalagem; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; armazenamento físico de dados e documentos arma-

zenados electronicamente; entrega de mensagens; entrega de mercadorias por encomenda 

postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de corretagem 

de navios; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de 

mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou 

de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; dis-
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tribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição 

e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de 

instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; aluguer e/ou leasing de cadei-

ras de rodas; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou 

leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing 

de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento me-

cânicos; administração de lugares de estacionamento; serviços de parque de estacionamen-

to para veículos;  exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de contentores; 

aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou 

acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domés-

ticos; recolha de resíduos e lixos industriais; serviços de consultadoria, informação e asses-

soria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116257

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[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 
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de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, 

radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinemato-

gráficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de pro-

gramas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo 

de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpre-

tação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento 

de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; 

aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo 

salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de inter-

pretação; programas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de 

educação e formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de 

lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116258

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-

das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

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-
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mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de 

segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de 

autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenti-

cação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de da-

dos electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática 

através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação 

em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com 

base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; arma-

zenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116259

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/06

[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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

bo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, 

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; criação, compilação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços funerários; 
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serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116260

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/07

[730] 申請人 Requerente : LA MAISON DU CHOCOLAT

 地址 Endereço : 65 avenue de Ségur, 75007 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chocolate e produtos de chocolate, nomeadamente confeitaria de chocolate, doces de cho-

colate, barras de chocolate, doces.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores prateada e azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/116261

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/07

[730] 申請人 Requerente : NBC Meshtec Inc.

 地址 Endereço : 2-50-3 Toyoda, Hino-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬製防昆蟲紗窗；金屬窗框；金屬窗；金屬門；金屬建築材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116262

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/07

[730] 申請人 Requerente : NBC Meshtec Inc.

 地址 Endereço : 2-50-3 Toyoda, Hino-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬防昆蟲紗窗；非金屬窗框；非金屬窗；非金屬門；非金屬建築材料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116263

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/07

[730] 申請人 Requerente : NBC Meshtec Inc.

 地址 Endereço : 2-50-3 Toyoda, Hino-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : 網；網織物；紡織品用塑料纖維；防蟲網。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116264

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/07

[730] 申請人 Requerente : NBC Meshtec Inc.

 地址 Endereço : 2-50-3 Toyoda, Hino-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 織物；紡織纖維織物；鞋和靴用織物；紡織品過濾材料；蚊帳；防蟲帳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116265

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/07

[730] 申請人 Requerente : NBC Meshtec Inc.

 地址 Endereço : 2-50-3 Toyoda, Hino-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬製防昆蟲紗窗；金屬窗框；金屬窗；金屬門；金屬建築材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116266

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/07
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[730] 申請人 Requerente : NBC Meshtec Inc.

 地址 Endereço : 2-50-3 Toyoda, Hino-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬防昆蟲紗窗；非金屬窗框；非金屬窗；非金屬門；非金屬建築材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116267

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/07

[730] 申請人 Requerente : NBC Meshtec Inc.

 地址 Endereço : 2-50-3 Toyoda, Hino-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : 網；網織物；紡織品用塑料纖維；防蟲網。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116268

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/07

[730] 申請人 Requerente : NBC Meshtec Inc.

 地址 Endereço : 2-50-3 Toyoda, Hino-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 織物；紡織纖維織物；鞋和靴用織物；紡織品過濾材料；蚊帳；防蟲帳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116289

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/11

[730] 申請人 Requerente : Redpoint Management LLC

 地址 Endereço : 3000 Sand Hill Road, Building Two, Suite 290, Menlo Park, California 94025, United States 

of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : Serviços de investimento de capital de risco; investimento de capital em empresas em início 

de actividade; serviços de agências de crédito; serviços de aconselhamento sobre dívidas; 

angariação de financiamento para projectos de construção; avaliação financeira [seguros, 

banca, imobiliário]; gestão financeira; análise financeira; consultadoria financeira; infor-

mação financeira; patrocínio financeiro; prestação de informações financeiras através de 

um website; gestão financeira de pagamentos de reembolso para terceiros; serviços de fi-

nanciamento; avaliação fiscal; financiamento de aluguer de longa duração e financiamento 

de compras em leasing; investimento de fundos; empréstimos sobre penhores; empréstimos 

[financiamento]; serviços bancários sobre hipotecas; arrendamento de escritórios [imobi-

liário]; serviços de garantias (cauções);  administração fiduciária/serviços fiduciários, na 

classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116294

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/11

[730] 申請人 Requerente : LOOKNA INC.

 地址 Endereço : 23823 Malibu RD - Suite 50350, Malibu CA 90265 EUA

 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 : Indexação da web para efeitos comerciais ou publicitários; publicidade on-line numa rede 

de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116295

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/11

[730] 申請人 Requerente : 源碼資本公司

   Source Code Capital

 地址 Endereço : 英屬開曼群島，KY1-1104，大開曼島，喬治城，羅伊博士大道69號，郵政信箱2547號，錢伯斯

   Sertus Chambers, P.O. Box 2547, 69 Dr. Roy’s Drive, George Town, Grand Cayman KY1-

1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理輔助；通過網站提供商業資訊；市場營銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線

市場；職業介紹；商業企業遷移；在計算機數據庫中更新和維護資料；尋找贊助；組織商業或廣

告交易會；為第三方進行商業貿易的談判和締約；拍賣；替他人採購（替其他企業購買商品或

服務）；替他人推銷；會計。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116296

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/11

[730] 申請人 Requerente : 源碼資本公司

   Source Code Capital

 地址 Endereço : 英屬開曼群島，KY1-1104，大開曼島，喬治城，羅伊博士大道69號，郵政信箱2547號，錢伯斯

   Sertus Chambers, P.O. Box 2547, 69 Dr. Roy’s Drive, George Town, Grand Cayman KY1-

1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經紀；金融服務；資本投資；藝術品估價；不動產代理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；

典當；金融諮詢；證券交易行情；基金投資；金融管理；金融貸款；網上銀行；金融評估（保險、

銀行、不動產）；受託管理；股票和債券經紀；發行信用卡。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116299

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/11

[730] 申請人 Requerente : Goldpay International Limited

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼島1-1002教堂南路103號海港巷4樓，郵政信箱10240

   4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, PO Box 10240, Grand Cayman KY1-

1002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 電子轉帳；貴重物品存放；受託管理；貿易清算（金融）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116311

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/11

[730] 申請人 Requerente : 深圳市萃華珠寶首飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區東曉街道翠竹北路石化工業區1棟1層、2層中 

 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 : 珠寶首飾、手鐲（首飾）、項鏈（首飾）、護身符（首飾）、裝飾品（首飾）、珍珠（珠寶）、寶石、

戒指（首飾）、耳環、貴重金屬合金。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116339

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/11

[730] 申請人 Requerente : ODANI KOKUFUN CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-14-8, Takasu, Kochi-shi, Kochi-ken, Japão

 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 : Chá verde japonês; bebidas à base de chá verde japonês; chá verde produzido no japão; chá 

verde feito com folhas de chá verde japonês; bebidas à base de chá verde feitas com chá ver-

de produzido no Japão.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, preto, branco e tons de castanho.

[210] 編號 N.º : N/116340

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/11

[730] 申請人 Requerente : SSE IP, LLC

 地址 Endereço : 24 Union Square East, New York, New York 10003, United States

 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 : Sanduíches, hambúrgueres (sanduíches), cachorros quente (sanduíches), batidos, leite-

-creme congelado, produtos de confeitaria congelados, gelados, doces, produtos de padaria; 

café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinhas e preparações feitas de 

cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, gelos comestíveis; mel, xarope de melaço; 

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

para refrescar; refeições preparadas; pizas, empadas e refeições de massas alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116341

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/11

[730] 申請人 Requerente : SSE IP, LLC

 地址 Endereço : 24 Union Square East, New York, New York 10003, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante, catering e bar; serviços de hotel; fornecimento de instalações para 

conferências; pontos de venda de alimentos e bebidas; cafés, cafetarias, catering (alimentos 

e bebidas), snack-bares; serviços de comida para fora; serviços de salão; serviços de pada-

ria; aluguer de salas de reunião; serviços de assessoria, consultadoria e informação relacio-

nados com o supracitado.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116342

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/11

[730] 申請人 Requerente : SSE IP, LLC

 地址 Endereço : 24 Union Square East, New York, New York 10003, United States

 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 : Sanduíches, hambúrgueres (sanduíches), cachorros quente (sanduíches), batidos, leite-

-creme congelado, produtos de confeitaria congelados, gelados, doces, produtos de padaria; 

café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinhas e preparações feitas de 

cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, gelos comestíveis; mel, xarope de melaço; 

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

para refrescar; refeições preparadas; pizas, empadas e refeições de massas alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116343

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/11

[730] 申請人 Requerente : SSE IP, LLC

 地址 Endereço : 24 Union Square East, New York, New York 10003, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante, catering e bar; serviços de hotel; fornecimento de instalações para 

conferências; pontos de venda de alimentos e bebidas; cafés, cafetarias, catering (alimentos 

e bebidas), snack-bares; serviços de comida para fora; serviços de salão; serviços de pada-

ria; aluguer de salas de reunião; serviços de assessoria, consultadoria e informação relacio-

nados com o supracitado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116344

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/11

[730] 申請人 Requerente : SSE IP, LLC

 地址 Endereço : 24 Union Square East, New York, New York 10003, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante, catering e bar; serviços de hotel; fornecimento de instalações para 

conferências; pontos de venda de alimentos e bebidas; cafés, cafetarias, catering (alimentos 

e bebidas), snack-bares; serviços de comida para fora; serviços de salão; serviços de pada-

ria; aluguer de salas de reunião; serviços de assessoria, consultadoria e informação relacio-

nados com o supracitado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116362

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/12

[730] 申請人 Requerente : 上海榮泰健康科技股份有限公司

   SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區朱楓公路1226號

   No. 1226 Zhufeng Road, Qingpu District, Shanghai 201714, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫療器械和儀器；按摩器械；熱氣醫療裝置；外科儀器和器械；健美按摩設備；按摩用手套；床

用擺動器；振動按摩器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116364

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/12

[730] 申請人 Requerente : 中山市瑞奇服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市小欖鎮民安北路121號之一首層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；褲子；內衣；內褲；乳罩；游泳褲；鞋（腳上的穿着物）；襪；帽；手套（服裝）；圍巾；腰

帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116411

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13
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[730] 申請人 Requerente : 沈小葵 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州經濟技術開發區永和經濟區華峰路8號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 補藥；人用藥；藥物飲料；藥草；醫用營養食物；醫用營養品；蛋白質膳食補充劑；人參；藥用植

物根；藥用植物提取物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116412

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : 金世紀糖果製造有限公司

   NICKO JEEP MANUFACTURE SDN BHD.

 地址 Endereço : 馬來西亞森美蘭州淡邊旺峰山莊工業園7042號

   Lot. 7042 Kawasan Industri Kecil, Taman Gunung Mas, 73000 Tampin, Negeri Sembilan, 

Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；糖果；棒棒糖；巧克力；含有巧克力為主的零食小吃；含有穀物混合物為主的零食小吃；

堅果和乾果（糖果）；甜食。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116413

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : 金世紀糖果製造有限公司

   NICKO JEEP MANUFACTURE SDN BHD.

 地址 Endereço : 馬來西亞森美蘭州淡邊旺峰山莊工業園7042號

   Lot. 7042 Kawasan Industri Kecil, Taman Gunung Mas, 73000 Tampin, Negeri Sembilan, 

Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；糖果；棒棒糖；巧克力；含有巧克力為主的零食小吃；含有穀物混合物為主的零食小吃；

堅果和乾果（糖果）；甜食。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116415

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : 赫基國際投資有限公司

   TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道713號銀高國際大廈17樓C室

   Unit C, 17/F, Silvercorp Int’l Tower, 713 Nathan Road, 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 : 14

[511] 產品 Produtos : 小飾物（首飾）；寶石；鞋飾品（貴重金屬）；首飾配件；胸針；項鏈；戒指；手錶；鐘；首飾盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116416

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : 赫基國際投資有限公司

   TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道713號銀高國際大廈17樓C室

   Unit C, 17/F, Silvercorp Int’l Tower, 713 Nathan Road, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；衛生紙；紙巾；印刷品；書籍；期刊；圖畫；文具；包裝用紙袋或塑料袋（信封、小袋）；書籍

裝訂材料；書寫工具；墨水；印章；文具或家用膠帶；繪畫材料；色帶；教學材料；建築模型；紙

或紙板製標誌牌；製衣型板；非紡織品標籤；目錄冊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116417

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : 赫基國際投資有限公司

   TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道713號銀高國際大廈17樓C室

   Unit C, 17/F, Silvercorp Int’l Tower, 713 Nathan Road, 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 : 24
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[511] 產品 Produtos : 布；織物；絲綢；紡織織物；棉織品；無紡布；紡織品製壁掛；氈；紡織品毛巾；被子；床單；床上

用毯；枕套；床罩；桌布；杯盤墊（非紙製）；紡織品製馬桶蓋罩；洗滌用手套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116418

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : 赫基國際投資有限公司

   TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道713號銀高國際大廈17樓C室

   Unit C, 17/F, Silvercorp Int’l Tower, 713 Nathan Road, 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 : 26

[511] 產品 Produtos : 花邊；拉鏈；飾帶；衣邊帶；鞋飾品（非貴重金屬）；衣服裝飾品；胸針（服裝配件）；頭髮裝飾

品；裝飾徽章；鞋扣；服裝扣；紐扣；皮帶扣；假髮；針；人造花；衣領托；紡織品裝飾用熱粘合補

片；亞麻紡織品標記用數字或字母。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116419

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : 赫基國際投資有限公司

   TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道713號銀高國際大廈17樓C室

   Unit C, 17/F, Silvercorp Int’l Tower, 713 Nathan Road, 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 : 14

[511] 產品 Produtos : 小飾物（首飾）；寶石；鞋飾品（貴重金屬）；首飾配件；胸針；項鏈；戒指；手錶；鐘；首飾盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116420

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : 赫基國際投資有限公司

   TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道713號銀高國際大廈17樓C室

   Unit C, 17/F, Silvercorp Int’l Tower, 713 Nathan Road, 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 
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[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；衛生紙；紙巾；印刷品；書籍；期刊；圖畫；文具；包裝用紙袋或塑料袋（信封、小袋）；書籍

裝訂材料；書寫工具；墨水；印章；文具或家用膠帶；繪畫材料；色帶；教學材料；建築模型；紙

或紙板製標誌牌；製衣型板；非紡織品標籤；目錄冊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116421

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : 赫基國際投資有限公司

   TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道713號銀高國際大廈17樓C室

   Unit C, 17/F, Silvercorp Int’l Tower, 713 Nathan Road, 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 : 24

[511] 產品 Produtos : 布；織物；絲綢；紡織織物；棉織品；無紡布；紡織品製壁掛；氈；紡織品毛巾；被子；床單；床上

用毯；枕套；床罩；桌布；杯盤墊（非紙製）；紡織品製馬桶蓋罩；洗滌用手套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116422

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : 赫基國際投資有限公司

   TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道713號銀高國際大廈17樓C室

   Unit C, 17/F, Silvercorp Int’l Tower, 713 Nathan Road, 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 : 26

[511] 產品 Produtos : 花邊；拉鏈；飾帶；衣邊帶；鞋飾品（非貴重金屬）；衣服裝飾品；胸針（服裝配件）；頭髮裝飾

品；裝飾徽章；鞋扣；服裝扣；紐扣；皮帶扣；假髮；針；人造花；衣領托；紡織品裝飾用熱粘合補

片；亞麻紡織品標記用數字或字母。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116423

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : 赫基國際投資有限公司

   TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
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 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道713號銀高國際大廈17樓C室

   Unit C, 17/F, Silvercorp Int’l Tower, 713 Nathan Road, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : 服裝設計；包裝設計；計算機軟件更新；軟件運營服務；紡織品測試；造型（工業品外觀設計）；

化妝品研究；研究和開發（替他人）；質量控制。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116430

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/13

[730] 申請人 Requerente : Elsa Peretti

 地址 Endereço : Carrer Mig n.2, 17462 Sant Martì Vell (Girona), Spain

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas; artigos de joalharia, pedras preciosas; instrumentos horoló-

gicos e cronométricos; artigos de joalharia, nomeadamente, alfinetes de peito, pulseiras, 

botões de punho, colares, anéis, pendentes e brincos; ornamentos pessoais em metais 

preciosos; argolas para chaves; jóia do cabelo sob a forma de joalharia para uso do cabelo; 

caixas para jóias; caixas em metais preciosos; instrumentos de relojoaria, nomeadamente, 

relógios; ligas em metais preciosos; ornamentos pessoais em metais preciosos; metais pre-

ciosos trabalhados ou semitrabalhados; pedras semi-preciosas e preciosas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116522

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : 北京逯博士行為醫學科技研究院有限公司

   Beijing DOCTOR LU Behavioral Medicine Science and Technology Research Institute 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市昌平區科技園區生命園路29號1幢B316-062室

   Room B316-062, Building 1, 29 Shengmingyuan Road, Science Park, Changping, Beijing, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 補藥（藥）；穀類加工的副產品（醫用）；醫用營養飲料；醫用浴劑；減肥茶；醫用食物營養製劑；

醫用營養品；醫用營養添加劑；醫用營養食物；醫用酶。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深綠色、綠色、淺綠色、黃色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116523

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : 北京逯博士行為醫學科技研究院有限公司

   Beijing DOCTOR LU Behavioral Medicine Science and Technology Research Institute 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市昌平區科技園區生命園路29號1幢B316-062室

   Room B316-062, Building 1, 29 Shengmingyuan Road, Science Park, Changping, Beijing, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 補藥（藥）；穀類加工的副產品（醫用）；醫用營養飲料；醫用浴劑；減肥茶；醫用食物營養製劑；

醫用營養品；醫用營養添加劑；醫用營養食物；醫用酶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116573

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : WM. Wrigley Jr. Company

 地址 Endereço : 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, 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 : Artigos de confeitaria, pastilhas elásticas, chicletes, rebuçados, rebuçados de mentol, pasti-

lhas.

[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 «rebuçados para a tosse», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/116575

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : 石城實業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣台中市西屯區臺灣大道4段847號15樓 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；未烘過的咖啡；茶；用作茶葉代用品的花或葉；麵包；冰淇淋；糕點；穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116576

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : 石城實業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣台中市西屯區臺灣大道4段847號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；未烘過的咖啡；茶；用作茶葉代用品的花或葉；麵包；冰淇淋；糕點；穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116577

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : 石城實業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣台中市西屯區臺灣大道4段847號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；未烘過的咖啡；茶；用作茶葉代用品的花或葉；麵包；冰淇淋；糕點；穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116578

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : 石城實業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣台中市西屯區臺灣大道4段847號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；未烘過的咖啡；茶；用作茶葉代用品的花或葉；麵包；冰淇淋；糕點；穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116579

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : 石城實業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣台中市西屯區臺灣大道4段847號15樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；未烘過的咖啡；茶；用作茶葉代用品的花或葉；麵包；冰淇淋；糕點；穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116583

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 紅餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路25-69號福泰工業大廈13樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 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，

以上產品包含在第30類的產品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116584

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 紅餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路25-69號福泰工業大廈13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 : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；礦泉水和充汽水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果汁；糖漿及其他供飲料用的製

劑，以上產品包含在第32類的產品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色，白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/116585

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 紅餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路25-69號福泰工業大廈13樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 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，

以上產品包含在第30類的產品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116586

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 紅餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路25-69號福泰工業大廈13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 : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；礦泉水和充汽水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果汁；糖漿及其他供飲料用的製

劑，以上產品包含在第32類的產品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116587

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 紅餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路25-69號福泰工業大廈13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 : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外），以上產品包含在第33類的產品。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116588

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 紅餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路25-69號福泰工業大廈13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 : 29

[511] 產品 Produtos : 肉、魚、家禽及野味；肉汁；醃漬、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍、果醬、水果醬汁；蛋、奶及乳

劑品；食用油及油脂，以上產品包含在第29類的產品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116589

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 紅餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路25-69號福泰工業大廈13樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 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，

以上產品包含在第30類的產品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116590

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17
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[730] 申請人 Requerente : 紅餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路25-69號福泰工業大廈13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 : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；礦泉水和充汽水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果汁；糖漿及其他供飲料用的製

劑，以上產品包含在第32類的產品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116591

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 紅餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路25-69號福泰工業大廈13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 : 29

[511] 產品 Produtos : 肉、魚、家禽及野味；肉汁；醃漬、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍、果醬、水果醬汁；蛋、奶及乳

劑品；食用油及油脂，以上產品包含在第29類的產品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116592

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 紅餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路25-69號福泰工業大廈13樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 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，

以上產品包含在第30類的產品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116593

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17
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[730] 申請人 Requerente : 紅餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路25-69號福泰工業大廈13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 : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；礦泉水和充汽水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果汁；糖漿及其他供飲料用的製

劑，以上產品包含在第32類的產品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116594

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 紅餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路25-69號福泰工業大廈13樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 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，

以上產品包含在第30類的產品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116595

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 紅餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬場東大馬路25-69號福泰工業大廈13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 : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；礦泉水和充汽水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果汁；糖漿及其他供飲料用的製

劑，以上產品包含在第32類的產品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/116597

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 中國民生投資股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市黃浦區中山南路100號23層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經紀；保險承保；銀行；資本投資；金融服務；融資租賃；金融諮詢；基金投資；不動產管

理；經紀；擔保；信託。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116598

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 中國民生投資股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市黃浦區中山南路100號23層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經紀；保險承保；銀行；資本投資；金融服務；融資租賃；金融諮詢；基金投資；不動產管

理；經紀；擔保；信託。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之深藍色。 

[210] 編號 N.º : N/116599

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 香港馬世良堂製藥有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡民裕街30號興業大廈5樓F及G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 : 中草藥製成品；中藥製劑；人用藥品；保健藥；內服中成藥品；內服及外用藥酒；外用藥物；整

腸劑；止痛劑；胃藥；腸胃中成藥品；藥品；藥片；藥用保健營養產品；藥用或醫用片劑；藥用片

劑；藥草製品；藥油。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116600

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 香港馬世良堂製藥有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡民裕街30號興業大廈5樓F及G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 : 中草藥製成品；中藥製劑；人用藥品；保健藥；內服中成藥品；整腸劑；胃藥；腸胃中成藥品；藥

品；藥片；藥用保健營養產品；藥用或醫用片劑；藥用片劑；藥草製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116601

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 香港馬世良堂製藥有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡民裕街30號興業大廈5樓F及G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 : 中草藥製成品；中藥製劑；人用藥品；保健藥；內服中成藥品；整腸劑；胃藥；腸胃中成藥品；藥

品；藥片；藥用保健營養產品；藥用或醫用片劑；藥用片劑；藥草製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、白色、橙黃色、藍色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116602

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 秉臣科技（北京）有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區裕民路12號華展國際公寓C座1506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；商業櫥窗布置；廣告宣傳；為第三方進行商業貿易的談判

和締約；商業信息；商業管理顧問；特許經營的商業管理；市場營銷；進出口代理；搜索引擎優

化。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116603

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North RYDE NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Caça-níqueis e de póquer electrónicos; máquinas de jogos e póquer ligados electronica-

mente; máquinas de jogos para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem jogos de azar 

ou fortuna; máquinas de jogos incluindo máquinas caça-níqueis electrónicas e electromecâ-

nicas e peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116604

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North RYDE NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Caça-níqueis e de póquer electrónicos; máquinas de jogos e póquer ligados electronica-

mente; máquinas de jogos para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem jogos de azar 

ou fortuna; máquinas de jogos incluindo máquinas caça-níqueis electrónicas e electromecâ-

nicas e peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116605

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North RYDE NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Caça-níqueis e de póquer electrónicos; máquinas de jogos e póquer ligados electronica-

mente; máquinas de jogos para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem jogos de azar 

ou fortuna; máquinas de jogos incluindo máquinas caça-níqueis electrónicas e electromecâ-

nicas e peças e acessórios para os mesmos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116606

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : Whistleblower Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, soutiens, corpetes, cintas, corpetes (roupa interior de senhora), cuecas, suspen-

sórios, roupa interior, pijamas, collants, roupa interior, vestuário de mulher grávida, roupa 

interior de mulher grávida, vestuário para bebés, roupa interior para bebés, vestuário para 

crianças, roupa interior para crianças, fatos de banho, roupas de praia, vestuário para dan-

ça, ginástica e desporto, impermeáveis, fatos de desempenho, fatos de palco, calçado, sapa-

tos de praia, chinelos, sapatos para desporto, sapatos para aquecimento, sapatos de dormir, 

sandálias, sapatos, botas, chapéus, bonés para o banho, toucas para o banho, bonés, visei-

ras para o sol, chapéus lanosos, peúgas, meias-calças, abafos para os pés (não aquecidos 

electricamente), luvas, gravatas, mantilhas, turbantes, lenços de pescoço e cabeça, cintos 

(vestuário), suspensórios para vestuário, faixas para vestuário; produtos têxteis para bebés; 

vestuário impermeável; luvas (não incluindo luvas para de utilização especial); véus; tudo 

incluído na Classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116607

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : Whistleblower Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, soutiens, corpetes, cintas, corpetes (roupa interior de senhora), cuecas, suspen-

sórios, roupa interior, pijamas, collants, roupa interior, vestuário de mulher grávida, roupa 

interior de mulher grávida, vestuário para bebés, roupa interior para bebés, vestuário para 

crianças, roupa interior para crianças, fatos de banho, roupas de praia, vestuário para dan-

ça, ginástica e desporto, impermeáveis, fatos de desempenho, fatos de palco, calçado, sapa-

tos de praia, chinelos, sapatos para desporto, sapatos para aquecimento, sapatos de dormir, 

sandálias, sapatos, botas, chapéus, bonés para o banho, toucas para o banho, bonés, visei-

ras para o sol, chapéus lanosos, peúgas, meias-calças, abafos para os pés (não aquecidos 

electricamente), luvas, gravatas, mantilhas, turbantes, lenços de pescoço e cabeça, cintos 

(vestuário), suspensórios para vestuário, faixas para vestuário; produtos têxteis para bebés; 

vestuário impermeável; luvas (não incluindo luvas para de utilização especial); véus; tudo 

incluído na Classe 25.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116608

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : Whistleblower Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, soutiens, corpetes, cintas, corpetes (roupa interior de senhora), cuecas, suspen-

sórios, roupa interior, pijamas, collants, roupa interior, vestuário de mulher grávida, roupa 

interior de mulher grávida, vestuário para bebés, roupa interior para bebés, vestuário para 

crianças, roupa interior para crianças, fatos de banho, roupas de praia, vestuário para dan-

ça, ginástica e desporto, impermeáveis, fatos de desempenho, fatos de palco, calçado, sapa-

tos de praia, chinelos, sapatos para desporto, sapatos para aquecimento, sapatos de dormir, 

sandálias, sapatos, botas, chapéus, bonés para o banho, toucas para o banho, bonés, visei-

ras para o sol, chapéus lanosos, peúgas, meias-calças, abafos para os pés (não aquecidos 

electricamente), luvas, gravatas, mantilhas, turbantes, lenços de pescoço e cabeça, cintos 

(vestuário), suspensórios para vestuário, faixas para vestuário; produtos têxteis para bebés; 

vestuário impermeável; luvas (não incluindo luvas para de utilização especial); véus; tudo 

incluído na Classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116609

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : PARADISE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 91 Defu Lane 10#07-00 Swee Hin Building, Singapore 539221

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviço de restaurante serve a si próprio; serviços de fornecimento 

de comidas e bebidas; preparação de comidas e bebidas; serviços de comida e bebida para 

consumir fora; serviços de banquetes; fornecimento de comidas e bebidas; organização de 

recepções de casamento (comidas e bebidas); serviços de botequim; serviços de bar; cafés; 

serviços de cafetarias; serviços de café; cantinas; serviços de reservas de restaurante; snack-

-bars; bares de sushi; serviços de salas de chá; serviços de bares de vinhos; serviços de sala 
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de cocktails; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de 

salas para fins sociais; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com 

fornecimento de comidas e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116610

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : PARADISE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 91 Defu Lane 10#07-00 Swee Hin Building, Singapore 539221

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviço de restaurante serve a si próprio; serviços de fornecimento 

de comidas e bebidas; preparação de comidas e bebidas; serviços de comida e bebida para 

consumir fora; serviços de banquetes; fornecimento de comidas e bebidas; organização de 

recepções de casamento (comidas e bebidas); serviços de botequim; serviços de bar; cafés; 

serviços de cafetarias; serviços de café; cantinas; serviços de reservas de restaurante; snack-

-bars; bares de sushi; serviços de salas de chá; serviços de bares de vinhos; serviços de sala 

de cocktails; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de 

salas para fins sociais; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com 

fornecimento de comidas e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116611

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : PARADISE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 91 Defu Lane 10#07-00 Swee Hin Building, Singapore 539221

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviço de restaurante serve a si próprio; serviços de fornecimento 

de comidas e bebidas; preparação de comidas e bebidas; serviços de comida e bebida para 

consumir fora; serviços de banquetes; fornecimento de comidas e bebidas; organização de 

recepções de casamento (comidas e bebidas); serviços de botequim; serviços de bar; cafés; 

serviços de cafetarias; serviços de café; cantinas; serviços de reservas de restaurante; snack-

-bars; bares de sushi; serviços de salas de chá; serviços de bares de vinhos; serviços de sala 

de cocktails; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de 

salas para fins sociais; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com 

fornecimento de comidas e bebidas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116612

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : PARADISE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 91 Defu Lane 10#07-00 Swee Hin Building, Singapore 539221

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviço de restaurante serve a si próprio; serviços de fornecimento 

de comidas e bebidas; preparação de comidas e bebidas; serviços de comida e bebida para 

consumir fora; serviços de banquetes; fornecimento de comidas e bebidas; organização de 

recepções de casamento (comidas e bebidas); serviços de botequim; serviços de bar; cafés; 

serviços de cafetarias; serviços de café; cantinas; serviços de reservas de restaurante; snack-

-bars; bares de sushi; serviços de salas de chá; serviços de bares de vinhos; serviços de sala 

de cocktails; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de 

salas para fins sociais; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com 

fornecimento de comidas e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116613

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : PARADISE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 91 Defu Lane 10#07-00 Swee Hin Building, Singapore 539221

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviço de restaurante serve a si próprio; serviços de fornecimento 

de comidas e bebidas; preparação de comidas e bebidas; serviços de comida e bebida para 

consumir fora; serviços de banquetes; fornecimento de comidas e bebidas; organização de 

recepções de casamento (comidas e bebidas); serviços de botequim; serviços de bar; cafés; 

serviços de cafetarias; serviços de café; cantinas; serviços de reservas de restaurante; snack-

-bars; bares de sushi; serviços de salas de chá; serviços de bares de vinhos; serviços de sala 

de cocktails; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de 

salas para fins sociais; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com 

fornecimento de comidas e bebidas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116614

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : PARADISE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 91 Defu Lane 10#07-00 Swee Hin Building, Singapore 539221

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviço de restaurante serve a si próprio; serviços de fornecimento 

de comidas e bebidas; preparação de comidas e bebidas; serviços de comida e bebida para 

consumir fora; serviços de banquetes; fornecimento de comidas e bebidas; organização de 

recepções de casamento (comidas e bebidas); serviços de botequim; serviços de bar; cafés; 

serviços de cafetarias; serviços de café; cantinas; serviços de reservas de restaurante; snack-

-bars; bares de sushi; serviços de salas de chá; serviços de bares de vinhos; serviços de sala 

de cocktails; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de 

salas para fins sociais; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com 

fornecimento de comidas e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116615

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : PARADISE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 91 Defu Lane 10#07-00 Swee Hin Building, Singapore 539221

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Consultoria de gestão e organização de empresas; administração de empresas; assistência 

em negócios; avaliação de empresas; pedidos de informações comerciais; administração 

de assuntos comerciais de franquias; assistência empresarial relacionada com franquias; 

administração comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; serviços 

de aquisição para terceiros (compra de produtos e serviços para outras empresas); publici-

dade; publicidade por correio directo; disseminação de artigo publicitário; aluguer de es-

paços publicitários; aluguer de tempo de publicidade em meios de comunicação; promoção 

de vendas para terceiros; promoção de vendas através de programas de lealdade do cliente 

(para terceiros); serviços de organização e gestão de empresas de desconto; serviços de 

desconto (serviços de promoção de vendas a retalho, por grosso, ou vendas); agregação, 

para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o transporte dos 
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mesmos), permitindo aos clientes a conveniente apreciação e compra desses produtos a 

partir de loja de vendas a retalho, um armazéns de venda a grosso ou distribuidores; agre-

gação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o transporte 

dos mesmos), permitindo aos clientes a conveniente apreciação e compra desses produtos 

a partir dum catálogo de mercadorias gerais por encomendas por correio ou por meios de 

telecomunicações ou através de páginas de mercadorias gerais na rede global de comuni-

cações; processamento administrativo de ordens de compra; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para fins de vendas a retalho; demonstração de produtos; distri-

buição de amostras; marketing; pesquisa de marketing; estudos de marketing; marketing 

promocional; serviços de escritório; serviços de informação, aconselhamento e consultoria 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116616

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[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; cosméti-

cos; loções para o cabelo; dentífricos; produtos de higiene pessoal; preparados antitranspi-

rantes (produtos de higiene pessoal; desodorizantes; máscaras de beleza; preparados para 

os cuidados da pele; produtos para limpeza facial; esfoliantes intensos de limpeza para o 

rosto); cremes para os cuidados da pele (cosmético); loções para os cuidados da pele (cos-

mético); loções hidratantes (cosmético); géis de limpeza; cremes para os olhos; loções para 

os olhos; maquilhagem; bálsamos para os lábios; champôs; amaciadores de cabelo; produtos 

de protecção solar (cosméticos); preparados para barbear e loções para depois de barbear; 

água-de-colónia; preparados para branqueamento para fins cosméticos; preparações cos-

méticas adelgaçantes; pomadas; cotonetes para fins cosméticos; algodão em rama para fins 

cosméticos; lenços de papel impregnados com preparações de limpeza; lenços de papel im-

pregnados com loções cosméticas; cremes, loções, hidratantes, tonificantes e tónicos para 

fins cosméticos; sabonetes desodorizantes; sabões desinfectantes; sabões antitranspirantes; 

preparados para maquilhagem; batons; batons para dar brilho aos lábios; preparados para o 

tratamento dos lábios não medicinais; depilatórios; preparados para depilação; tintas para 

barba; ceras para bigode; preparados para colorir o cabelo; tintas para o cabelo; prepara-

dos para ondulação do cabelo; preparados para ondular permanentes e neutralizantes para 

ondular permanentes; preparados para o tratamento do cabelo; preparações para os cuida-

dos das unhas; polimento para unhas; preparados para remover o verniz das unhas; unhas 

postiças; óleos essenciais aromáticos; óleos para fins cosméticos; óleos para perfumes e 

fragrâncias; vaselina para fins cosméticos; preparados bronzeadores e loções; preparados 

para protecção solar; pó de talco; produtos para polir os dentes; produtos para a lavagem 

da boca não medicinais; pasta de dentes; produtos para refrescar o hálito; preparações para 

o banho, não sendo para fins medicinais; sais de banho, sem ser para fins médicos; prepara-

dos cosméticos para banhos; esfoliantes para o corpo e esfoliantes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116617

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[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 : 

[210] 編號 N.º : N/116618

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；潔膚乳液；護髮素；浴液；化妝品；化妝用油；護膚用化妝劑；防曬劑；爽身粉；牙膏；

洗衣劑；抑菌洗手劑；洗衣用織物柔順劑；花露水。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116619

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；魚肝油；礦物質食品補充劑；營養補充劑；嬰兒食品；嬰兒奶粉；嬰兒含乳麵粉；嬰

兒尿布；嬰兒尿褲；消毒紙巾；防溢乳墊；嬰兒配方奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116620

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉鬆；果肉；果醬；以果蔬為主的零食小吃；以水果為主的零食小吃；牛奶；牛奶飲料（以牛奶為

主的）；牛奶製品；奶粉；加工過的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116621

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；糕點；以穀物為主的零食小吃；米粉糊；燕麥食品；米粉（粉狀）；麵條；米粉；意大利麵

條；以米為主的零食小吃；軟糖（糖果）；果凍（糖果）；奶片（糖果）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116622

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州巿合生元生物製品有限公司

   BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

 地址 Endereço : 中國廣州經濟技術開發區東區聯廣路187號

   No. 187 Lianguang Road, East Area of Guangzhou Economic and Technological Develop-

ment Zone, Guangzhou, Guangdong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；潔膚乳液；護髮素；浴液；化妝品；化妝用油；護膚用化妝劑；防曬劑；爽身粉；牙膏；

洗衣劑；抑菌洗手劑；洗衣用織物柔順劑；花露水。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116623

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州巿合生元生物製品有限公司

   BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

 地址 Endereço : 中國廣州經濟技術開發區東區聯廣路187號

   No. 187 Lianguang Road, East Area of Guangzhou Economic and Technological Develop-

ment Zone, Guangzhou, Guangdong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；魚肝油；礦物質食品補充劑；營養補充劑；嬰兒食品；嬰兒奶粉；嬰兒含乳麵粉；嬰

兒尿布；嬰兒尿褲；消毒紙巾；防溢乳墊；嬰兒配方奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116624

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州巿合生元生物製品有限公司

   BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)
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 地址 Endereço : 中國廣州經濟技術開發區東區聯廣路187號

   No. 187 Lianguang Road, East Area of Guangzhou Economic and Technological Develop-

ment Zone, Guangzhou, Guangdong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉鬆；果肉；果醬；以果蔬為主的零食小吃；以水果為主的零食小吃；牛奶；牛奶飲料（以牛奶為

主的）；牛奶製品；奶粉；加工過的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116625

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州巿合生元生物製品有限公司

   BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

 地址 Endereço : 中國廣州經濟技術開發區東區聯廣路187號

   No. 187 Lianguang Road, East Area of Guangzhou Economic and Technological Develop-

ment Zone, Guangzhou, Guangdong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；糕點；以穀物為主的零食小吃；米粉糊；燕麥食品；米粉（粉狀）；麵條；米粉；意大利麵

條；以米為主的零食小吃；軟糖（糖果）；果凍（糖果）；奶片（糖果）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116626

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), 

pulseiras (artigos de joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), 

alfinetes de peito (artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria 

e instrumentos cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos 

para relógios, ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); mecanismos 

para relógios de parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes 

para relógios, caixas em metais preciosos.

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

2016/06/27 57716/2016 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/116627

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/17

[730] 申請人 Requerente : SF innovation CO., LTD.

 地址 Endereço : 3F, 145, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurante coreano; snack-bar; restaurante; serviços de restaurante de café; restaurantes 

de comida rápida; serviços de cadeia de restaurantes; bares (pubs); fornecimento de comi-

da e bebida em restaurantes e bares.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116628

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 36

[511] 服務 Serviços : Angariação de fundos de beneficência; patrocínio financeiro; organização de colectas; ges-

tão financeira; gestão imobiliária; serviços fiduciários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, preta, azul e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/116629

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : 傲峰物業服務有限公司

   BELA VISTA — GESTÃO DE PROPRIEDADES E SERVIÇOS, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心14樓A,B

   Avenida da Amizade, No. 918, Edifício World Trade Center, 14-AB, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 人力資源諮詢及管理，行政管理及會計，市場推廣。

   Consultoria e gestão de recursos humanos, administração e contabilidade, marketing.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色和棕色（ 如圖所示）。

   Laranja e castanho.

[210] 編號 N.º : N/116630

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : 傲峰物業服務有限公司

   BELA VISTA — GESTÃO DE PROPRIEDADES E SERVIÇOS, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心14樓A,B

   Avenida da Amizade, No. 918, Edifício World Trade Center, 14-AB, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築工程項目顧問及諮詢，建築工程管理。

   Assessoria de projectos e consultoria em construção, gestão de empreendimentos em cons-

trução.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色和棕色（ 如圖所示）。

   Laranja e castanho.

[210] 編號 N.º : N/116631

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : PERFECT FOOD MANUFACTURING (M) SDN. BHD.

 地址 Endereço : AG 6876 Alor Gajah Industrial Estate, 78000 Alor Gajah, Melaka, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾、麵粉和穀類製品；糕點和甜食；辛香料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116632

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18
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[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/116633

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : JACOB & CO SA

 地址 Endereço : Rue Dr Alfred-Vincent 16, 1201 Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas, anéis, colares, pulseiras, brincos, broches, botões de punho, 

diademas de metais preciosos ou em plaqué, artigos de joalharia e bijutaria, gemas; pedras 

preciosas; pedras semipreciosas; diamantes; relógios, relógios de mesa ou parede; relojoa-

ria e instrumentos cronométricos; peças e acessórios para os artigos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116634

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : JACOB & CO SA

 地址 Endereço : Rue Dr Alfred-Vincent 16, 1201 Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas, anéis, colares, pulseiras, brincos, broches, botões de punho, 

diademas de metais preciosos ou em plaqué, artigos de joalharia e bijutaria, gemas; pedras 

preciosas; pedras semipreciosas; diamantes; relógios, relógios de mesa ou parede; relojoa-

ria e instrumentos cronométricos; peças e acessórios para os artigos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116635

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18
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[730] 申請人 Requerente : 呂姍姍

   Loi, San San

 地址 Endereço : 澳門羅德禮將軍街12A永綿大廈地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，橙色，紫色，綠色，紅色，橙紅色，白色，黑色，米色（ 如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/116636

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : 保信諮詢顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路223-225號南光大廈8樓J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 : 向企業提供商業投資企劃之諮詢顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色（ 如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/116637

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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-
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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-

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 : 
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[210] 編號 N.º : N/116638

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel e cartão; produtos de impressão; artigos para 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos 

de papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e 

artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (com ex-

cepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem; caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116639

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 18

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

classes; peles de animais, peles; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, guarda-sóis e 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos, carteiras e carteiras, estojos, malas de viagem, 

bolsas; pastas para documentos; mochilas; sacos de compras; sacos para compras; correias 

de couro; boldriés de couro; cintos; bordões; carteiras para cartões de visita [porta-notas]; 

coleiras para animais ou animais de estimação; estojos para chaves; cordões feitos em cou-

ro ou imitações de couro; estojos para artigos de higiene; açaimos; sacos de escola; pegas 

para malas de viagem; malas de viagem; conjuntos de viagem; baús de viagem; capas para 

chapéus-de-chuva; pegas para chapéus-de-chuva; pegas para bengalas; bases para bengalas 

portáteis; correias para malas de viagem; sacos de praia; pastas para documentos; caixas 

e estojos, em couro, sacos de mão; correias em couro; bengala para alpinismo; estojos de 

música; sacos em rede para compras; mochilas de lona; sacos para escola; sacos, envelopes 
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e bolsas de couro para embalagem; coberturas para mobílias (mobiliários) em couro ou 

imitações de couro; armações para sacos de mão; sacos a tiracolo para transportar bebés; 

sacos de compras com rodas; carteiras para cartões de crédito (carteiras); tudo incluído em 

Classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116640

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; vestuário para bebés e crianças; rou-

pões de banho; sandálias e chinelas de banho; fatos de banho; calções de banho; vestuário 

de praia; cintos; suspensórios; boinas; babeiros, não em papel; boas [agasalhos para o pes-

coço]; corpetes [lingerie]; suspensórios para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções para 

vestir; camisolas; palas de bonés; bonés [chapelaria]; toucas para duche; vestuário casual; 

chemisettes [peitilhos de camisa]; vestuário para ginástica; vestuário de couro e imitação 

de couro; casacos; sobretudos; protectores de colarinhos; colarinhos [vestuário]; combina-

ções [vestuário]; corselets; espartilhos [roupa interior]; trajes de máscaras; punhos; vestuá-

rio para ciclistas; vestuário para dança; colarinhos destacáveis; ceroulas [vestuário]; dress 

shields; roupões; tapa-orelhas [vestuário]; vestidos para festas de fantasia; fezzes; coletes 

para a pesca; abafos para os pés, não electricamente aquecidos; calçado; armações para 

chapéus [esqueletos]; vestidos; estolas de pele; peles [vestuário]; polainas, tiras para polai-

nas, cintos de ligas; gabardinas [vestuário]; cintas; luvas [vestuário]; chapéus; chapéus de 

papel [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; chapelaria para vestir; saltos e biqueiras 

para calçado; capuzes [vestuário]; jaquetas [vestuário]; jaquetas acolchoadas [vestuário]; 

jerseys [vestuário]; camisolas [frentes de camisa]; roupa de malha [vestuário]; vestuário de 

senhora; enxovais [vestuário]; roupa para o corpo [peças de roupa]; forros pronto-a-vestir 

[partes de vestuário]; librés; manípulos; mantilhas; máscaras para dormir; vestuário de 

homem; mitras [chapéus]; mitras [chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; ves-

tuário para motoristas; regalos [vestuário]; fraldas de matérias têxteis (fraldas); gravatas; 

lenços para o pescoço; roupa de noite, roupa de exterior; macacões; casacos compridos; 

calças; vestuário de papel; pelerines; capas; saiotes; lenços de bolso; bolsos para vestuário; 

pullovers; pijamas; vestuário para a chuva; roupa pronto-a-vestir; roupões de banho; sáris; 

faixas para vestir; lenços de pescoço; xailes; peitilhos de camisa; encaixes de camisa; ca-

misas; agasalhos para os ombros; camisolas de alças; saias; solidéus; combinações [roupa 

interior]; guarda-pós; polainas; fatos para a neve; peúgas, meias e hoisery, incluindo meias-

-calça e panty hose; vestuário desportivo e vestuário para fazer desporto; tachas, espigões e 

acessórios de metal para calçado; fatos; viseiras para o sol; suspensórios; roupa interior ab-

sorvente da transpiração [roupa interior]; malhas; fatos de banho; teddies [roupa interior]; 

t-shirts; meias-calça; togas; cartolas; faixas para calças; turbantes; roupa interior; roupa 

interior anti-transpiração; cuecas; roupas de baixo; roupas de baixo anti-transpiração; uni-
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formes; gáspeas para calçado; véus [vestuário]; coletes; viseiras [chapelaria]; coletes; roupa 

impermeável; orlas para botas e sapatos, calcanhares, solas, solas interiores/palmilhas, 

dispositivos antiderrapantes para calçado; fatos para esqui aquático; toucas; faixas para os 

pulsos [vestuário]; calcinhas; camisolas interiores para desporto; acessórios para todos os 

produtos supracitados; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116641

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto; decorações para árvores de natal; 

figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; animais empalhados de brincar; jogos de ta-

buleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bonecas; 

acessórios para bonecas; conjuntos para brincar com bonecas; mah-jong; skates (pranchas de 

rodízios); bolas de sabão (brinquedos); móbiles para brincar; ursos de pelúcia; máscaras de 

brincar; jogos e aparelhos de diversão electrónicos, sem ser os concebidos para uso com ecrãs 

ou monitores externos; máquinas de jogos de vídeo para uso doméstico e máquinas de jogos 

de vídeo portáteis, nenhumas delas para serem utilizadas com receptores de televisão; brin-

quedos; jogos de acção de perícia; bonecos articulados e acessórios para os mesmos; jogos de 

cartas; brinquedos de actividades múltiplas para crianças; conjuntos de badminton; balões; 

bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de basebol; bolas de praia; almofadões 

maleáveis; bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; blocos de construção para crianças; 

bolas de bowling; conjuntos de varinhas para fazer bolas de sabão e respectivas soluções; 

conjuntos de jogos de xadrez; cosméticos de brincar para crianças; meias de natal; figuras de 

brincar coleccionáveis; móbiles para berços; brinquedos para berços; discos de lançar para 

brincar; brinquedos articulados eléctricos; equipamento vendido em unidades para jogar 

cartas; equipamento de pesca; bolas de golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; 

unidades portáteis para jogar jogos electrónicos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; pu-

zzles; cordas de saltar; papagaios de papel; truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; 

brinquedos mecânicos; brinquedos sob a forma de caixas de música; brinquedos musicais; 

jogos de salão; lembranças para festas sob a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; 

cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de fute-

bol; piões (brinquedos); brinquedos de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de 

mesa; jogos com alvos; bolas de ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de brincar; 

veículos de brincar; trotinetas para brincar; carros de brincar; «kits» para montar modelos de 

brincar; figuras de brincar; mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de brincar; 

brinquedos de corda; brinquedos com piões e discos; rosetas em papel para festas; chapéus 

em papel para festas; marionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; máquinas de 

lançamento de bolas; máscaras (brinquedos); peças e acessórios para todos os produtos atrás 

citados; todos incluídos na classe 28.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116642

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 
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com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 
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grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116643

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 
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de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 

informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; servi-

ços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços 

de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de 

cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-

tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agên-

cia para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de be-

neficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de 

máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas 

automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços 

de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção; 

agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; 

tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116644

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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-
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ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à 

Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e 

estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comuni-

cação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documen-

tos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 

executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e servi-

ços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

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; 
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serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116645

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação (transporte) por GPS; provisão de informação relacionada com via-

gens e turismo através da internet ou através de redes de telecomunicações; provisão de 

uma base de dados interactiva em linha apresentando informações sobre estradas, viagens, 

navegação, trânsito e pontos de interesse (viagens); provisão de informação a viajantes 

relacionadas com preços, horários e transporte público; informações sobre viagens e turís-

ticas e serviços de guias; serviços de planeamento de rotas de viagem; arranjo de viagens; 

serviços de agência de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagem; arranjo de via-

gens e informações relacionadas com os mesmos, todos fornecidos em linha através de uma 

base de computador ou da internet; viagens de iates e/ou de barco; provisão de direcção 

para condução para fins de viagens; aluguer de sistemas de navegação; transporte; provisão 

de informações sobre estradas e trânsito; serviços de provisão de navegação e serviços de 

informação, nomeadamente informação relacionada com trânsito e congestionamento de 

trânsito; transporte de mercadorias e de passageiros; transporte por veículos; transporte 

aéreo; aluguer de veículos; serviços de aluguer de veículos; serviços de chauffeur; trans-

porte por pipe-lines; serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; provisão 
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exploração de zonas de pista de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de 

aviação, pistas de aterragem e pistas de descolagem; serviços de embalagem; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; armazenamento físico de dados e documentos arma-

zenados electronicamente; entrega de mensagens; entrega de mercadorias por encomenda 

postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de corretagem 

de navios; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de 

mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou 

de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; dis-

tribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição 

e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de 

instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; aluguer e/ou leasing de cadei-

ras de rodas; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou 

leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing 

de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento me-

cânicos; administração de lugares de estacionamento; serviços de parque de estacionamen-

to para veículos;  exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de contentores; 

aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou 

acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domés-

ticos; recolha de resíduos e lixos industriais; serviços de consultadoria, informação e asses-

soria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116646

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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-
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tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, 

radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, 

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 
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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/116647

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-

das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-
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viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de 

segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de 

autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenti-

cação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de da-

dos electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática 

através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação 

em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com 

base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; arma-

zenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116648

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento; fornecimento de alojamento por meio de habitação, hotéis e quar-

tos (excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); serviços prestados por hotéis, 

motéis, pensões, campos de férias, fornecimento de alojamentos e quartos; serviços de 
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cuidados infantis, creches e instalações de creche; serviços de refeições e de restaurante; 

serviços de bar; serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinho; serviços presta-

dos por restaurantes, cafetarias, cafés, snack-bares, bares de sanduíches, cantinas, cafés-

-bares, «coffee shops», e casas de chá; serviços de reserva para marcação de alojamento e 

refeições; fornecimento de instalações para conferências; fornecimento de instalações para 

acolhimento de exposições; fornecimento de instalações para exposições; fornecimento 

de instalações para espectáculos e performances; serviços de alojamento para viajantes, 

turistas, reuniões e eventos; serviços comerciais de catering; serviços de clube para o for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de catering de hotel; exploração de locais de 

alojamento [bar, restaurantes e alojamento]; fornecimento de instalações [alojamento] para 

a realização de convenções; fornecimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação 

de informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; casas de férias; ser-

viços de catering; serviços de banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação de serviços 

de alimentos e bebidas, preparação de alimentos e bebidas, serviços de restaurante self-

-service e/ou de comida rápida; serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos 

e bebidas para consumir no local (dine-in), levar para fora (take-away) e entrega; balcões 

de venda de comida para fora; prestação de informações relacionadas com a preparação de 

alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informáti-

ca ou através da Internet ou extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de 

restaurantes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Inter-

net ou extranets; serviços de reserva de hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; servi-

ços de escultura culinária; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116649

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

bo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, 

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; criação, compilação e manutenção 



26440 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2016 年 12 月 22 日

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços funerários; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116650

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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-

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 
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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/116651

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel e cartão; produtos de impressão; artigos para 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos 

de papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e 

artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (com ex-

cepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem; caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-
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dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116652

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 18

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

classes; peles de animais, peles; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, guarda-sóis e 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos, carteiras e carteiras, estojos, malas de viagem, 

bolsas; pastas para documentos; mochilas; sacos de compras; sacos para compras; correias 

de couro; boldriés de couro; cintos; bordões; carteiras para cartões de visita [porta-notas]; 

coleiras para animais ou animais de estimação; estojos para chaves; cordões feitos em cou-

ro ou imitações de couro; estojos para artigos de higiene; açaimos; sacos de escola; pegas 

para malas de viagem; malas de viagem; conjuntos de viagem; baús de viagem; capas para 

chapéus-de-chuva; pegas para chapéus-de-chuva; pegas para bengalas; bases para bengalas 

portáteis; correias para malas de viagem; sacos de praia; pastas para documentos; caixas 

e estojos, em couro, sacos de mão; correias em couro; bengala para alpinismo; estojos de 

música; sacos em rede para compras; mochilas de lona; sacos para escola; sacos, envelopes 

e bolsas de couro para embalagem; coberturas para mobílias (mobiliários) em couro ou 

imitações de couro; armações para sacos de mão; sacos a tiracolo para transportar bebés; 

sacos de compras com rodas; carteiras para cartões de crédito (carteiras); tudo incluído em 

Classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116653

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 25
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[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; vestuário para bebés e crianças; rou-

pões de banho; sandálias e chinelas de banho; fatos de banho; calções de banho; vestuário 

de praia; cintos; suspensórios; boinas; babeiros, não em papel; boas [agasalhos para o pes-

coço]; corpetes [lingerie]; suspensórios para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções para 

vestir; camisolas; palas de bonés; bonés [chapelaria]; toucas para duche; vestuário casual; 

chemisettes [peitilhos de camisa]; vestuário para ginástica; vestuário de couro e imitação 

de couro; casacos; sobretudos; protectores de colarinhos; colarinhos [vestuário]; combina-

ções [vestuário]; corselets; espartilhos [roupa interior]; trajes de máscaras; punhos; vestuá-

rio para ciclistas; vestuário para dança; colarinhos destacáveis; ceroulas [vestuário]; dress 

shields; roupões; tapa-orelhas [vestuário]; vestidos para festas de fantasia; fezzes; coletes 

para a pesca; abafos para os pés, não electricamente aquecidos; calçado; armações para 

chapéus [esqueletos]; vestidos; estolas de pele; peles [vestuário]; polainas, tiras para polai-

nas, cintos de ligas; gabardinas [vestuário]; cintas; luvas [vestuário]; chapéus; chapéus de 

papel [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; chapelaria para vestir; saltos e biqueiras 

para calçado; capuzes [vestuário]; jaquetas [vestuário]; jaquetas acolchoadas [vestuário]; 

jerseys [vestuário]; camisolas [frentes de camisa]; roupa de malha [vestuário]; vestuário de 

senhora; enxovais [vestuário]; roupa para o corpo [peças de roupa]; forros pronto-a-vestir 

[partes de vestuário]; librés; manípulos; mantilhas; máscaras para dormir; vestuário de 

homem; mitras [chapéus]; mitras [chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; ves-

tuário para motoristas; regalos [vestuário]; fraldas de matérias têxteis (fraldas); gravatas; 

lenços para o pescoço; roupa de noite, roupa de exterior; macacões; casacos compridos; 

calças; vestuário de papel; pelerines; capas; saiotes; lenços de bolso; bolsos para vestuário; 

pullovers; pijamas; vestuário para a chuva; roupa pronto-a-vestir; roupões de banho; sáris; 

faixas para vestir; lenços de pescoço; xailes; peitilhos de camisa; encaixes de camisa; ca-

misas; agasalhos para os ombros; camisolas de alças; saias; solidéus; combinações [roupa 

interior]; guarda-pós; polainas; fatos para a neve; peúgas, meias e hoisery, incluindo meias-

-calça e panty hose; vestuário desportivo e vestuário para fazer desporto; tachas, espigões e 

acessórios de metal para calçado; fatos; viseiras para o sol; suspensórios; roupa interior ab-

sorvente da transpiração [roupa interior]; malhas; fatos de banho; teddies [roupa interior]; 

t-shirts; meias-calça; togas; cartolas; faixas para calças; turbantes; roupa interior; roupa 

interior anti-transpiração; cuecas; roupas de baixo; roupas de baixo anti-transpiração; uni-

formes; gáspeas para calçado; véus [vestuário]; coletes; viseiras [chapelaria]; coletes; roupa 

impermeável; orlas para botas e sapatos, calcanhares, solas, solas interiores/palmilhas, 

dispositivos antiderrapantes para calçado; fatos para esqui aquático; toucas; faixas para os 

pulsos [vestuário]; calcinhas; camisolas interiores para desporto; acessórios para todos os 

produtos supracitados; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116654

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto; decorações para árvores de natal; 

figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; animais empalhados de brincar; jogos de 

tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bo-

necas; acessórios para bonecas; conjuntos para brincar com bonecas; mah-jong; skates 

(pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); móbiles para brincar; ursos de pelú-

cia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão electrónicos, sem ser os concebidos 

para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas de jogos de vídeo para uso doméstico 

e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas delas para serem utilizadas com recep-

tores de televisão; brinquedos; jogos de acção de perícia; bonecos articulados e acessórios 

para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para crianças; con-

juntos de badminton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de ba-

sebol; bolas de praia; almofadões maleáveis; bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; 

blocos de construção para crianças; bolas de bowling; conjuntos de varinhas para fazer 

bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos de jogos de xadrez; cosméticos de brin-

car para crianças; meias de natal; figuras de brincar coleccionáveis; móbiles para berços; 

brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; brinquedos articulados eléctricos; 

equipamento vendido em unidades para jogar cartas; equipamento de pesca; bolas de golfe; 

luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar jogos electróni-

cos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles; cordas de saltar; papagaios de papel; 

truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a 

forma de caixas de música; brinquedos musicais; jogos de salão; lembranças para festas sob 

a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; 

marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos 

de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de mesa; jogos com alvos; bolas de 

ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de brincar; veículos de brincar; trotinetas 

para brincar; carros de brincar; «kits» para montar modelos de brincar; figuras de brincar; 

mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de brincar; brinquedos de corda; brin-

quedos com piões e discos; rosetas em papel para festas; chapéus em papel para festas; ma-

rionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; máquinas de lançamento de bolas; más-

caras (brinquedos); peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; todos incluídos 

na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116655

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 
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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 

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; 
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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 

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-
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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/116656

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 

informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; servi-

ços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços 

de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de 

cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-

tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agên-

cia para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 
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de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de be-

neficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de 

máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas 

automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços 

de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção; 

agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; 

tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116657

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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/116658

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação (transporte) por GPS; provisão de informação relacionada com via-

gens e turismo através da internet ou através de redes de telecomunicações; provisão de 

uma base de dados interactiva em linha apresentando informações sobre estradas, viagens, 

navegação, trânsito e pontos de interesse (viagens); provisão de informação a viajantes 

relacionadas com preços, horários e transporte público; informações sobre viagens e turís-

ticas e serviços de guias; serviços de planeamento de rotas de viagem; arranjo de viagens; 

serviços de agência de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagem; arranjo de via-

gens e informações relacionadas com os mesmos, todos fornecidos em linha através de uma 

base de computador ou da internet; viagens de iates e/ou de barco; provisão de direcção 

para condução para fins de viagens; aluguer de sistemas de navegação; transporte; provisão 

de informações sobre estradas e trânsito; serviços de provisão de navegação e serviços de 

informação, nomeadamente informação relacionada com trânsito e congestionamento de 

trânsito; transporte de mercadorias e de passageiros; transporte por veículos; transporte 

aéreo; aluguer de veículos; serviços de aluguer de veículos; serviços de chauffeur; trans-

porte por pipe-lines; serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; provisão 

exploração de zonas de pista de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de 

aviação, pistas de aterragem e pistas de descolagem; serviços de embalagem; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; armazenamento físico de dados e documentos arma-

zenados electronicamente; entrega de mensagens; entrega de mercadorias por encomenda 

postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de corretagem 

de navios; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de 

mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou 

de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; dis-

tribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição 

e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de 

instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; aluguer e/ou leasing de cadei-

ras de rodas; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou 

leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing 

de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento me-

cânicos; administração de lugares de estacionamento; serviços de parque de estacionamen-

to para veículos;  exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de contentores; 

aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou 

acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domés-
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ticos; recolha de resíduos e lixos industriais; serviços de consultadoria, informação e asses-

soria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116659

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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/116660

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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/116661

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento; fornecimento de alojamento por meio de habitação, hotéis e quar-

tos (excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); serviços prestados por hotéis, 

motéis, pensões, campos de férias, fornecimento de alojamentos e quartos; serviços de 

cuidados infantis, creches e instalações de creche; serviços de refeições e de restaurante; 

serviços de bar; serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinho; serviços presta-

dos por restaurantes, cafetarias, cafés, snack-bares, bares de sanduíches, cantinas, cafés-

-bares, «coffee shops», e casas de chá; serviços de reserva para marcação de alojamento e 

refeições; fornecimento de instalações para conferências; fornecimento de instalações para 

acolhimento de exposições; fornecimento de instalações para exposições; fornecimento 

de instalações para espectáculos e performances; serviços de alojamento para viajantes, 

turistas, reuniões e eventos; serviços comerciais de catering; serviços de clube para o for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de catering de hotel; exploração de locais de 

alojamento [bar, restaurantes e alojamento]; fornecimento de instalações [alojamento] para 

a realização de convenções; fornecimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação 

de informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; casas de férias; ser-

viços de catering; serviços de banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação de serviços 

de alimentos e bebidas, preparação de alimentos e bebidas, serviços de restaurante self-

-service e/ou de comida rápida; serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos 

e bebidas para consumir no local (dine-in), levar para fora (take-away) e entrega; balcões 

de venda de comida para fora; prestação de informações relacionadas com a preparação de 

alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informáti-
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ca ou através da Internet ou extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de 

restaurantes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Inter-

net ou extranets; serviços de reserva de hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; servi-

ços de escultura culinária; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116662

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

bo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, 

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; criação, compilação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços funerários; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116663

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 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-

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 
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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/116664

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel e cartão; produtos de impressão; artigos para 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos 

de papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e 

artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (com ex-

cepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem; caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116665

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 18

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

classes; peles de animais, peles; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, guarda-sóis e 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos, carteiras e carteiras, estojos, malas de viagem, 

bolsas; pastas para documentos; mochilas; sacos de compras; sacos para compras; correias 

de couro; boldriés de couro; cintos; bordões; carteiras para cartões de visita [porta-notas]; 

coleiras para animais ou animais de estimação; estojos para chaves; cordões feitos em cou-

ro ou imitações de couro; estojos para artigos de higiene; açaimos; sacos de escola; pegas 

para malas de viagem; malas de viagem; conjuntos de viagem; baús de viagem; capas para 

chapéus-de-chuva; pegas para chapéus-de-chuva; pegas para bengalas; bases para bengalas 

portáteis; correias para malas de viagem; sacos de praia; pastas para documentos; caixas 

e estojos, em couro, sacos de mão; correias em couro; bengala para alpinismo; estojos de 

música; sacos em rede para compras; mochilas de lona; sacos para escola; sacos, envelopes 

e bolsas de couro para embalagem; coberturas para mobílias (mobiliários) em couro ou 

imitações de couro; armações para sacos de mão; sacos a tiracolo para transportar bebés; 

sacos de compras com rodas; carteiras para cartões de crédito (carteiras); tudo incluído em 

Classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116666

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; vestuário para bebés e crianças; rou-

pões de banho; sandálias e chinelas de banho; fatos de banho; calções de banho; vestuário 

de praia; cintos; suspensórios; boinas; babeiros, não em papel; boas [agasalhos para o pes-

coço]; corpetes [lingerie]; suspensórios para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções para 

vestir; camisolas; palas de bonés; bonés [chapelaria]; toucas para duche; vestuário casual; 

chemisettes [peitilhos de camisa]; vestuário para ginástica; vestuário de couro e imitação 

de couro; casacos; sobretudos; protectores de colarinhos; colarinhos [vestuário]; combina-

ções [vestuário]; corselets; espartilhos [roupa interior]; trajes de máscaras; punhos; vestuá-

rio para ciclistas; vestuário para dança; colarinhos destacáveis; ceroulas [vestuário]; dress 

shields; roupões; tapa-orelhas [vestuário]; vestidos para festas de fantasia; fezzes; coletes 

para a pesca; abafos para os pés, não electricamente aquecidos; calçado; armações para 

chapéus [esqueletos]; vestidos; estolas de pele; peles [vestuário]; polainas, tiras para polai-

nas, cintos de ligas; gabardinas [vestuário]; cintas; luvas [vestuário]; chapéus; chapéus de 

papel [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; chapelaria para vestir; saltos e biqueiras 

para calçado; capuzes [vestuário]; jaquetas [vestuário]; jaquetas acolchoadas [vestuário]; 
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jerseys [vestuário]; camisolas [frentes de camisa]; roupa de malha [vestuário]; vestuário de 

senhora; enxovais [vestuário]; roupa para o corpo [peças de roupa]; forros pronto-a-vestir 

[partes de vestuário]; librés; manípulos; mantilhas; máscaras para dormir; vestuário de 

homem; mitras [chapéus]; mitras [chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; ves-

tuário para motoristas; regalos [vestuário]; fraldas de matérias têxteis (fraldas); gravatas; 

lenços para o pescoço; roupa de noite, roupa de exterior; macacões; casacos compridos; 

calças; vestuário de papel; pelerines; capas; saiotes; lenços de bolso; bolsos para vestuário; 

pullovers; pijamas; vestuário para a chuva; roupa pronto-a-vestir; roupões de banho; sáris; 

faixas para vestir; lenços de pescoço; xailes; peitilhos de camisa; encaixes de camisa; ca-

misas; agasalhos para os ombros; camisolas de alças; saias; solidéus; combinações [roupa 

interior]; guarda-pós; polainas; fatos para a neve; peúgas, meias e hoisery, incluindo meias-

-calça e panty hose; vestuário desportivo e vestuário para fazer desporto; tachas, espigões e 

acessórios de metal para calçado; fatos; viseiras para o sol; suspensórios; roupa interior ab-

sorvente da transpiração [roupa interior]; malhas; fatos de banho; teddies [roupa interior]; 

t-shirts; meias-calça; togas; cartolas; faixas para calças; turbantes; roupa interior; roupa 

interior anti-transpiração; cuecas; roupas de baixo; roupas de baixo anti-transpiração; uni-

formes; gáspeas para calçado; véus [vestuário]; coletes; viseiras [chapelaria]; coletes; roupa 

impermeável; orlas para botas e sapatos, calcanhares, solas, solas interiores/palmilhas, 

dispositivos antiderrapantes para calçado; fatos para esqui aquático; toucas; faixas para os 

pulsos [vestuário]; calcinhas; camisolas interiores para desporto; acessórios para todos os 

produtos supracitados; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116667

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto; decorações para árvores de natal; 

figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; animais empalhados de brincar; jogos de 

tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bo-

necas; acessórios para bonecas; conjuntos para brincar com bonecas; mah-jong; skates 

(pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); móbiles para brincar; ursos de pelú-

cia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão electrónicos, sem ser os concebidos 

para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas de jogos de vídeo para uso doméstico 

e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas delas para serem utilizadas com recep-

tores de televisão; brinquedos; jogos de acção de perícia; bonecos articulados e acessórios 

para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para crianças; con-

juntos de badminton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de ba-

sebol; bolas de praia; almofadões maleáveis; bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; 

blocos de construção para crianças; bolas de bowling; conjuntos de varinhas para fazer 
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bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos de jogos de xadrez; cosméticos de brin-

car para crianças; meias de natal; figuras de brincar coleccionáveis; móbiles para berços; 

brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; brinquedos articulados eléctricos; 

equipamento vendido em unidades para jogar cartas; equipamento de pesca; bolas de golfe; 

luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar jogos electróni-

cos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles; cordas de saltar; papagaios de papel; 

truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a 

forma de caixas de música; brinquedos musicais; jogos de salão; lembranças para festas sob 

a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; 

marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos 

de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de mesa; jogos com alvos; bolas de 

ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de brincar; veículos de brincar; trotinetas 

para brincar; carros de brincar; «kits» para montar modelos de brincar; figuras de brincar; 

mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de brincar; brinquedos de corda; brin-

quedos com piões e discos; rosetas em papel para festas; chapéus em papel para festas; ma-

rionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; máquinas de lançamento de bolas; más-

caras (brinquedos); peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; todos incluídos 

na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116668

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 
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aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

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-



26462 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2016 年 12 月 22 日

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116669

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18
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[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobi-

liária; aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática 

mundial; serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de cré-

dito, processamento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de 

seguros para transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão 

de fundos por meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para 

terceiros via Internet; serviços financeiros como sejam serviços de processamento de 

facturas e de pagamento; mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e 

arrendamento de propriedades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; 

apreciação de propriedades imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, 

investimento de propriedades imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades 

imobiliárias; serviços de agência de propriedades imobiliárias; serviços de agência para 

habitação; serviços de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de propriedades 

imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer de escritórios (propriedades imobiliárias); 

aluguer de apartamentos e andares; provisão de informação financeira via Internet; 

serviços de depósito de valores e de emissão de vales de viagem; investimentos de ca-

pitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, propriedades imobiliárias); 

serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e de seguros; serviços 

financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de aconselhamento 

e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários providencia-

dos on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços de 

corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança 

e de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede 

de informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; 

serviços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; 

serviços de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; 

emissão de cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; 

serviços de cartões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com fi-

nanças e seguros, providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador 

ou da Internet; agência para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de 

antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos auto-

móveis usados; provisão de informação sobre impostos (serviços financeiros); angaria-

ção de fundos para fins de beneficência; organização de colectas de beneficência; co-

lectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou processamento de papel-

-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; 

serviços de pagamento on-line; serviços de depósitos em cofres-fortes; organização de 

financiamento para projectos de construção; agências de importação e exportação para 

despachos (desalfandegamento); serviços de consultadoria, informação e aconselha-

mento relacionados com os serviços supracitados; tudo incluído na classe 36.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116670

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à 

Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e 

estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comuni-

cação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documen-

tos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-
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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 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116671

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação (transporte) por GPS; provisão de informação relacionada com via-

gens e turismo através da internet ou através de redes de telecomunicações; provisão de 

uma base de dados interactiva em linha apresentando informações sobre estradas, viagens, 

navegação, trânsito e pontos de interesse (viagens); provisão de informação a viajantes 

relacionadas com preços, horários e transporte público; informações sobre viagens e turís-

ticas e serviços de guias; serviços de planeamento de rotas de viagem; arranjo de viagens; 

serviços de agência de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagem; arranjo de via-

gens e informações relacionadas com os mesmos, todos fornecidos em linha através de uma 

base de computador ou da internet; viagens de iates e/ou de barco; provisão de direcção 

para condução para fins de viagens; aluguer de sistemas de navegação; transporte; provisão 

de informações sobre estradas e trânsito; serviços de provisão de navegação e serviços de 

informação, nomeadamente informação relacionada com trânsito e congestionamento de 

trânsito; transporte de mercadorias e de passageiros; transporte por veículos; transporte 

aéreo; aluguer de veículos; serviços de aluguer de veículos; serviços de chauffeur; trans-

porte por pipe-lines; serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; provisão 

exploração de zonas de pista de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de 

aviação, pistas de aterragem e pistas de descolagem; serviços de embalagem; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; armazenamento físico de dados e documentos arma-

zenados electronicamente; entrega de mensagens; entrega de mercadorias por encomenda 

postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de corretagem 

de navios; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de 

mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou 

de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; dis-

tribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição 

e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de 

instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; aluguer e/ou leasing de cadei-

ras de rodas; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou 

leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing 

de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento me-

cânicos; administração de lugares de estacionamento; serviços de parque de estacionamen-

to para veículos; exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de contentores; 

aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou 

acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domés-

ticos; recolha de resíduos e lixos industriais; serviços de consultadoria, informação e asses-

soria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116672

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de 

negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação 

empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, 

radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 
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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/116673

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 
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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 

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 
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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/116674

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento; fornecimento de alojamento por meio de habitação, hotéis e quar-

tos (excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); serviços prestados por hotéis, 

motéis, pensões, campos de férias, fornecimento de alojamentos e quartos; serviços de 

cuidados infantis, creches e instalações de creche; serviços de refeições e de restaurante; 

serviços de bar; serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinho; serviços presta-

dos por restaurantes, cafetarias, cafés, snack-bares, bares de sanduíches, cantinas, cafés-

-bares, «coffee shops», e casas de chá; serviços de reserva para marcação de alojamento e 

refeições; fornecimento de instalações para conferências; fornecimento de instalações para 

acolhimento de exposições; fornecimento de instalações para exposições; fornecimento 

de instalações para espectáculos e performances; serviços de alojamento para viajantes, 

turistas, reuniões e eventos; serviços comerciais de catering; serviços de clube para o for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de catering de hotel; exploração de locais de 

alojamento [bar, restaurantes e alojamento]; fornecimento de instalações [alojamento] para 

a realização de convenções; fornecimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação 

de informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; casas de férias; ser-

viços de catering; serviços de banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação de serviços 

de alimentos e bebidas, preparação de alimentos e bebidas, serviços de restaurante self-

-service e/ou de comida rápida; serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos 

e bebidas para consumir no local (dine-in), levar para fora (take-away) e entrega; balcões 

de venda de comida para fora; prestação de informações relacionadas com a preparação de 

alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informáti-

ca ou através da Internet ou extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de 

restaurantes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Inter-

net ou extranets; serviços de reserva de hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; servi-

ços de escultura culinária; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 43.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116675

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

bo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, 

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; criação, compilação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços funerários; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116676

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Puyi International Limited

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos ópticos; monóculos, óculos, óculos de sol, estojos para óculos, 

armações para óculos, lentes, lunetas, montagens e estojos para lentes; todos sendo peças e 

ferramentas de óculos; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116677

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Samsonite IP Holdings S.àr.l.

 地址 Endereço : 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

classes; peles de animais; peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-

-sol; bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas de viagem; malas para transporte de várias 

coisas; malas de viagem; sacos de estopa; sacos de estopa com rodas; malas de viagem para 

transportar na cabine do avião; sacos desportivos; sacos para compras; sacos de viagem; 

mochilas; mochilas para campismo; maletas de viagem; sacos para livros; sacos escolares; 

mochilas; mochilas com rodas; mochilas compatíveis com sistema de hidratação pessoas 

vendidos vazios; bolsas para usar a cintura; pastas para documentos; pastas; malas para 

mensageiros; malas de mão em lona estampada; correias para malas de viagem; etiquetas 

para malas de viagem; carteiras; bolsas de segurança; carteiras para dinheiro em notas; 

porta-moedas; bolsas para moedas; bolsas envelope; sacos a tiracolo; sacos de mão; esto-

jos para cartões de crédito; porta-chaves; sacos para usar a cintura; conjuntos (estojos) de 

toilette vendidos vazios; conjuntos (estojos) de barbear vendidos vazios; organizadores de 

higiene vendidos vazios; estojos para artigos de toilette vendidos vazios; conjuntos (estojos) 

de barbear vendidos vazios; malas para pernoitar; estojos de cosméticos vendidos vazios; 

sacos de vestuário para viagens; sacos para sapatos primariamente para viagem; bolsas com 

cordão; alças de bagagem; alças telescópicas; rodas de bagagem; sacos de cinto; conjuntos 

de viagem (artigos de couro); forros acabados para sacos e bagagens de viagem; coberturas 

protectoras ajustadas para bagagem, sacos e mochilas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116678

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/18

[730] 申請人 Requerente : Samsonite IP Holdings S.àr.l.

 地址 Endereço : 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18
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[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras 

classes; peles de animais; peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-

-sol; bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas de viagem; malas para transporte de várias 

coisas; malas de viagem; sacos de estopa; sacos de estopa com rodas; malas de viagem para 

transportar na cabine do avião; sacos desportivos; sacos para compras; sacos de viagem; 

mochilas; mochilas para campismo; maletas de viagem; sacos para livros; sacos escolares; 

mochilas; mochilas com rodas; mochilas compatíveis com sistema de hidratação pessoas 

vendidos vazios; bolsas para usar a cintura; pastas para documentos; pastas; malas para 

mensageiros; malas de mão em lona estampada; correias para malas de viagem; etiquetas 

para malas de viagem; carteiras; bolsas de segurança; carteiras para dinheiro em notas; 

porta-moedas; bolsas para moedas; bolsas envelope; sacos a tiracolo; sacos de mão; esto-

jos para cartões de crédito; porta-chaves; sacos para usar a cintura; conjuntos (estojos) de 

toilette vendidos vazios; conjuntos (estojos) de barbear vendidos vazios; organizadores de 

higiene vendidos vazios; estojos para artigos de toilette vendidos vazios; conjuntos (estojos) 

de barbear vendidos vazios; malas para pernoitar; estojos de cosméticos vendidos vazios; 

sacos de vestuário para viagens; sacos para sapatos primariamente para viagem; bolsas com 

cordão; alças de bagagem; alças telescópicas; rodas de bagagem; sacos de cinto; conjuntos 

de viagem (artigos de couro); forros acabados para sacos e bagagens de viagem; coberturas 

protectoras ajustadas para bagagem, sacos e mochilas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116682

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 天津航空有限責任公司

   TIANJIN AIRLINES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國天津自貿試驗區（空港經濟區）濱海國際機場機場路1196號

   No. 1196, Airport Road, Binhai International Airport, Tianjin Pilot Free Trade Zone (Air-

port Economic Zone), Tianjin, 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 : 空中運輸；運輸；貨運；貨運經紀；商品包裝；物流運輸；停車場服務；貨物貯存；快遞服務（信

件或商品）；安排遊覽。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之淺灰色，深灰色及黑色。 

[210] 編號 N.º : N/116683

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19



26474 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2016 年 12 月 22 日

[730] 申請人 Requerente : 吳小松 

 地址 Endereço : 中國中山市凱茵新城08區E1-30 

 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，鮮酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味食用香料，食用冰。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116684

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 吳小松 

 地址 Endereço : 中國中山市凱茵新城08區E1-30 

 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，鮮酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味食用香料，食用冰。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116685

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/116686

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/116687

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有綠，黃，橙紅，黑4色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116688

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有四種顏色：黃，紅，黑，白，如圖所示。 



26476 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2016 年 12 月 22 日

[210] 編號 N.º : N/116689

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共用紅，白，黑，黃，橙5色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116690

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共用黃，紅，黑，白，棕5色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116691

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共用綠，白，黑，紅，黃，淺綠6色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116692

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有，白，黑，紅，黃，4色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116693

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共用綠，黑，紅，黃，4色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/116694

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共用白，黑，黃，紅，藍5色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116695

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共用白，金，紫藍，寶藍4色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116696

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共用白，深藍，寶藍，金共4色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116697

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有白，藍，紫藍3種顏色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116698

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有黑，金黃，深綠，淺綠，淺藍，暗粉紅6種顏色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116699

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19
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[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有黑，金黃，綠，淺黃，淺藍，深綠，暗紅7種顏色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116700

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有金黃，黑，綠，淺綠，淺藍，暗紅6種顏色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116701

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有黑，金黃，紫紅，淺黃，淺藍，棕，暗紅7種顏色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116702

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有金黃，藍，黑，淺綠，淺藍，紅，暗粉紅7種顏色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116703

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有淺綠，黑，深藍，金黃，淺黃，淺藍，暗紅7種顏色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/116704

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有黑，橙，金黃，橙黃，棕，淺黃，淺藍7種顏色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116705

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有金黃，梅紅，黃，淺藍，紫，黑，橙紅7種顏色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116706

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有黑，金黃，橙，黑，綠，淺綠，淺黃，淺藍，棕8種顏色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116707

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有紅、深綠、淺綠3種顏色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116708

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有黑，紅，藍，綠4種顏色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116709

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有淺藍，紫藍，淺灰3種顏色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116710

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有黃，橙，紫紅，啡，紫，藍，草綠7種顏色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116711

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有5種顏色：青，紅，白，藍，黑，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116712

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19
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[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門看台街305-311號翡翠廣場1-4座1樓AF座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 共有4種顏色：淺黃，綠，青綠，及黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116713

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : MIRROR MEDIA INC.

 地址 Endereço : 4F., No. 45, Dongxing Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11070, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社；報社；有線電視播送；有線電視頻道之出租；電視播送；電台廣播；無線電廣播；代辦

電信門號之申請；全球電腦資訊網路之電信連結；行動電話通訊傳輸；為電話購物服務提供電

訊頻道；聊天室資訊傳輸；通訊之資訊服務；通訊器材之租賃；提供有關電信通訊之資訊服務；

提供連接全球電腦網路之電信通訊服務；提供資料庫存取；提供電子佈告欄之訊息傳送；提供

電子連線網路資料存取服務；提供網路聊天室；提供線上論壇；電子佈告欄（電信通訊服務）；

電子信箱租賃；電子郵件傳送；電信通訊設備租賃；電信通訊路由及連接服務（電信網路連結

服務）；電話秘書；電話通訊傳輸；網路電台廣播；網路電視播送；網際網路之電信連結；線上

資訊傳輸；數位檔案傳送；隨選視訊傳送；衛星定位訊號傳送服務；衛星電視頻道之出租。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116714

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : MIRROR MEDIA INC.

 地址 Endereço : 4F., No. 45, Dongxing Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11070, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社；報社；有線電視播送；有線電視頻道之出租；電視播送；電台廣播；無線電廣播；代辦

電信門號之申請；全球電腦資訊網路之電信連結；行動電話通訊傳輸；為電話購物服務提供電

訊頻道；聊天室資訊傳輸；通訊之資訊服務；通訊器材之租賃；提供有關電信通訊之資訊服務；

提供連接全球電腦網路之電信通訊服務；提供資料庫存取；提供電子佈告欄之訊息傳送；提供

電子連線網路資料存取服務；提供網路聊天室；提供線上論壇；電子佈告欄（電信通訊服務）；

電子信箱租賃；電子郵件傳送；電信通訊設備租賃；電信通訊路由及連接服務（電信網路連結
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服務）；電話秘書；電話通訊傳輸；網路電台廣播；網路電視播送；網際網路之電信連結；線上

資訊傳輸；數位檔案傳送；隨選視訊傳送；衛星定位訊號傳送服務；衛星電視頻道之出租。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116715

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : MIRROR MEDIA INC.

 地址 Endereço : 4F., No. 45, Dongxing Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11070, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社；報社；有線電視播送；有線電視頻道之出租；電視播送；電台廣播；無線電廣播；代辦

電信門號之申請；全球電腦資訊網路之電信連結；行動電話通訊傳輸；為電話購物服務提供電

訊頻道；聊天室資訊傳輸；通訊之資訊服務；通訊器材之租賃；提供有關電信通訊之資訊服務；

提供連接全球電腦網路之電信通訊服務；提供資料庫存取；提供電子佈告欄之訊息傳送；提供

電子連線網路資料存取服務；提供網路聊天室；提供線上論壇；電子佈告欄（電信通訊服務）；

電子信箱租賃；電子郵件傳送；電信通訊設備租賃；電信通訊路由及連接服務（電信網路連結

服務）；電話秘書；電話通訊傳輸；網路電台廣播；網路電視播送；網際網路之電信連結；線上

資訊傳輸；數位檔案傳送；隨選視訊傳送；衛星定位訊號傳送服務；衛星電視頻道之出租。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116716

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : MIRROR MEDIA INC.

 地址 Endereço : 4F., No. 45, Dongxing Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11070, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社；報社；有線電視播送；有線電視頻道之出租；電視播送；電台廣播；無線電廣播；代辦

電信門號之申請；全球電腦資訊網路之電信連結；行動電話通訊傳輸；為電話購物服務提供電

訊頻道；聊天室資訊傳輸；通訊之資訊服務；通訊器材之租賃；提供有關電信通訊之資訊服務；

提供連接全球電腦網路之電信通訊服務；提供資料庫存取；提供電子佈告欄之訊息傳送；提供

電子連線網路資料存取服務；提供網路聊天室；提供線上論壇；電子佈告欄（電信通訊服務）；

電子信箱租賃；電子郵件傳送；電信通訊設備租賃；電信通訊路由及連接服務（電信網路連結

服務）；電話秘書；電話通訊傳輸；網路電台廣播；網路電視播送；網際網路之電信連結；線上

資訊傳輸；數位檔案傳送；隨選視訊傳送；衛星定位訊號傳送服務；衛星電視頻道之出租。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116717

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : MIRROR MEDIA INC.

 地址 Endereço : 4F., No. 45, Dongxing Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11070, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社；報社；有線電視播送；有線電視頻道之出租；電視播送；電台廣播；無線電廣播；代辦

電信門號之申請；全球電腦資訊網路之電信連結；行動電話通訊傳輸；為電話購物服務提供電

訊頻道；聊天室資訊傳輸；通訊之資訊服務；通訊器材之租賃；提供有關電信通訊之資訊服務；

提供連接全球電腦網路之電信通訊服務；提供資料庫存取；提供電子佈告欄之訊息傳送；提供

電子連線網路資料存取服務；提供網路聊天室；提供線上論壇；電子佈告欄（電信通訊服務）；

電子信箱租賃；電子郵件傳送；電信通訊設備租賃；電信通訊路由及連接服務（電信網路連結

服務）；電話秘書；電話通訊傳輸；網路電台廣播；網路電視播送；網際網路之電信連結；線上

資訊傳輸；數位檔案傳送；隨選視訊傳送；衛星定位訊號傳送服務；衛星電視頻道之出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116725

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 程清

   Cheng Cheng

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路君悅灣4座45B 

 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，黃色，黑色（ 如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/116726

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : RIC COGNITIVE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 865 Mountbatten Road, #06-36 Katong Shopping Centre, 437844 Singapore

 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 : Realização de cursos de ensino; serviços de consultadoria de ensino; serviços educacionais; 

serviços de pré-escolas (educação); serviços de educação primária; fornecimento de insta-

lações para fins educativos; provisão de cursos de educação; publicação de materiais educa-

tivos; publicação de textos educativos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116728

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 睡康寧床上用品（香港）有限公司

   SUZURAN BED (H.K.) LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心10樓1007室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科、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 : 

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

[210] 編號 N.º : N/116729

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 睡康寧床上用品（香港）有限公司

   SUZURAN BED (H.K.) LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心10樓1007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 : 11

[511] 產品 Produtos : 照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生設備裝置。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116730

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 睡康寧床上用品（香港）有限公司

   SUZURAN BED (H.K.) LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心10樓1007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 : 20
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[511] 產品 Produtos : 傢俱，鏡子，相框，不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠

母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116731

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 睡康寧床上用品（香港）有限公司

   SUZURAN BED (H.K.) LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心10樓1007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 : 24

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的布料及紡織品，床單和桌布。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116732

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 睡康寧床上用品（香港）有限公司

   SUZURAN BED (H.K.) LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心10樓1007室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116733

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 睡康寧床上用品（香港）有限公司

   SUZURAN BED (H.K.) LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心10樓1007室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科、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。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116734

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 睡康寧床上用品（香港）有限公司

   SUZURAN BED (H.K.) LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心10樓1007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 : 11

[511] 產品 Produtos : 照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生設備裝置。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116735

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 睡康寧床上用品（香港）有限公司

   SUZURAN BED (H.K.) LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心10樓1007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 : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱，鏡子，相框，不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠

母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116736

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 睡康寧床上用品（香港）有限公司

   SUZURAN BED (H.K.) LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心10樓1007室 
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的布料及紡織品，床單和桌布。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116737

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : 睡康寧床上用品（香港）有限公司

   SUZURAN BED (H.K.) LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心10樓1007室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116738

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : Wm. Wrigley Jr. Company

 地址 Endereço : 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, 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 : Artigos de confeitaria, nomeadamente rebuçados, bombons (candy), pastilhas, pastilha 

elástica, rebuçados de mentol, rebuçados de hortelã-pimenta, gelatinas de frutas (confeitos), 

rebuçados estaladiços, rebuçados em barras, rebuçados não medicinais, tudo incluído na 

classe 30.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos nos. 1 a 3 do artigo 209º do Decreto-Lei no. 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se << rebuçados para a tosse >>, por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/116739

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19
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[730] 申請人 Requerente : Wm. Wrigley Jr. Company

 地址 Endereço : 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, 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 : Cacau, confeitos não medicinais, chocolate, cereais e preparados à base de cereais, bola-

chas, bolachas de água e sal, gelado, produtos de gelado, tostas, sorvetes e confeitos con-

gelados, doces, rebuçados, iogurte; sobremesas; sobremesas frias; mousses; coberturas de 

sobremesa e coberturas de sobremesa que podem ser espalhadas sobre biscoitos ou pão, 

sendo realçadores de sabores, tudo incluído na classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116740

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/19

[730] 申請人 Requerente : Thai Malleable Iron and Steel Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1139/6-7 Rama 3 Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns não forjados e parcialmente forjados e suas ligas; âncoras, bigornas, sinos, 

materiais de construção de metal laminado e fundido; carris e outros materiais metálicos 

para vias férreas; correntes de metal (excepto correntes para veículos/pneus); cabos e fios 

metálicos não eléctricos; trabalhos de serralharia; canos e tubos de metal; cofres e caixas 

para dinheiro (em metal); bolas de aço; ferraduras de metal; pregos e parafusos; outros 

artigos em metais não preciosos não incluídos noutras classes; minérios, incluindo ferros e 

acessórios para tubos de ferro fundido e acessórios para canalizações; ferro fundido ma-

leável e acessórios para tubos de ferro fundido e acessórios para canalizações; cobre, cobre 

e acessórios para tubos de cobre fundido e acessórios para canalizações; aros circulares (em 

metal); e acessórios para tubos capilares e juntas de compressão feitos de cobre e ligas de 

cobre.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116742

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para processamento de chaves; programas de computador [software descarregá-

vel]; aparelhos de controlo de selos postais; cartões-chave codificados; aparelho de vigilân-
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cia electrónico; publicações electrónicas descarregáveis; instalações eléctricas anti-roubo; 

programas de computador [gravável]; equipamentos de redes de comunicação; fechaduras 

eléctricas; aparelhos para o registo de tempo; cartões com chip electrónico em branco/va-

zios [cartões inteligentes em branco]; cartões inteligentes em branco embutidos com trans-

ponders; leitores de cartões inteligentes; painéis de informação electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116743

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; sacos em papel; sacos em papel para embalagem; sacos em matérias plásticas para 

embalagem; caixas de papel ou cartão; folhas de bolhas em matérias plásticas para emba-

lagens ou acondicionamento; envelopes; formulários [impressos]; papel para embalagem e 

empacotamento; papel para embalagem; horários impressos; sinetes [carimbos] para lacrar 

[selar]; autocolantes [artigos de papelaria]; papel parafinado; bolsas em papel para empaco-

tamento; materiais de empacotamento em papel reciclado; envelopes em papel acolchoado 

para envios postais e empacotamento; sacos [bolsas] em papel ou em matérias plásticas 

para mercadorias embaladas; empacotamento em cartão; caixas de cartão para empacota-

mento; caixas de papel para empacotamento; catálogos; publicações impressas: coupons de 

desconto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116744

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Apresentação de produtos em qualquer meio de comunicação para fins de venda a retalho; 

publicidade; fornecimento de informação de negócios via sítios informáticos [websites]; 

promoção de vendas para terceiros; fornecimento de mercado online para compradores e 

vendedores de bens e serviços; consultadoria para a gestão de pessoal; serviços de relocali-

zação para empresas; informação sobre negócios; actualização e manutenção de dados em 

base de dados informáticas; sistematização de informação em bases de dados informáticas; 

compilação de informação para bases de dados informáticas; optimização de motores de 

busca para efeitos de promoção; optimização do tráfego de sítios informáticos [websites]; 

actualização e manutenção de dados em base de dados informáticas; serviços de introdução 

em computadores.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116745

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Informação em matéria de seguros; organização de colecções; transferência electrónica de 

fundos; serviço bancário online; fornecimento de descontos para terceiros na organização 

participante através da utilização do cartão de membro; depósito de valores; fornecimento 

de informação financeira por internet; avaliação de objectos de arte; agências imobiliárias; 

corretagem; serviços de cauções [garantias]; angariação de fundos para caridade; serviços 

fiduciários; empréstimos sobre penhores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116746

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes aéreos; transporte em lanchões [barcaças]; transporte em automóveis; trans-

portes marítimos; transportes em caminhos de ferro; transporte fluvial; serviços postais; 

entrega de mercadorias por meios aéreos, em lanchões, em caminhos de ferro e meios flu-

viais; serviços de armazenagem, nomeadamente armazenamento, distribuição, recolha, em-

pacotamento; expedição de correspondência, encomendas, mercadorias de papel, materiais 

impressos e materiais de empacotamento; transporte por camião; empacotamento para 

transporte de artigos; entrega de encomendas; entrega de encomendas por encomenda pos-

tal; entrega de flores; entrega de encomendas; entrega de mensagens por correio; recolha, 

entrega e armazenamento de bens pessoais; serviços postais, nomeadamente embalamento 

de encomendas, empacotamento de artigos para transporte, aluguer de caixas postais; ser-

viços de transporte e de entrega por ar, estrada, via-férrea e mar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116747

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24
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[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Contentores metálicos [armazenamento e transporte]; caixas de correio metálicas; cofres-

-fortes; fechaduras metálicas, não eléctricas; fechos metálicos para malas; chaves; fecha-

duras metálicas para veículos; recipientes de embalagem em metal; porta-ferramentas me-

tálicos [vazios]; caixas metálicas para ferramentas [vazias]; caixas metálicas; cofres-fortes; 

capas decorativas para caixas de correio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116748

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para processamento de chaves; programas de computador [software descarregá-

vel]; aparelhos de controlo de selos postais; cartões-chave codificados; aparelho de vigilân-

cia electrónico; publicações electrónicas descarregáveis; instalações eléctricas anti-roubo; 

programas de computador [gravável] ; equipamentos de redes de comunicação; fechaduras 

eléctricas; aparelhos para o registo de tempo; cartões com chip electrónico em branco/va-

zios [cartões inteligentes em branco]; cartões inteligentes em branco embutidos com trans-

ponders; leitores de cartões inteligentes; painéis de informação electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116749

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Apresentação de produtos em qualquer meio de comunicação para fins de venda a retalho; 

publicidade; fornecimento de informação de negócios via sítios informáticos [websites]; 

promoção de vendas para terceiros; fornecimento de mercado online para compradores e 

vendedores de bens e serviços; consultadoria para a gestão de pessoal; serviços de relocali-

zação para empresas; informação sobre negócios; actualização e manutenção de dados em 

base de dados informáticas; sistematização de informação em bases de dados informáticas; 

compilação de informação para bases de dados informáticas; optimização de motores de 

busca para efeitos de promoção; optimização do tráfego de sítios informáticos [websites]; 

actualização e manutenção de dados em base de dados informáticas; serviços de introdução 

em computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116750

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Informação em matéria de seguros; organização de colecções; transferência electrónica de 

fundos; serviço bancário online; fornecimento de descontos para terceiros na organização 

participante através da utilização do cartão de membro; depósito de valores; fornecimento 

de informação financeira por internet; avaliação de objectos de arte; agências imobiliárias; 

corretagem; serviços de cauções [garantias]; angariação de fundos para caridade; serviços 

fiduciários; empréstimos sobre penhores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116751

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Radiodifusão; serviços de cartazes electrónicos [telecomunicações]; fornecimento de li-

gações de telecomunicações a uma rede global de computadores; transmissão de vídeo a 

pedido; fornecimento de acesso a uma rede global de computadores; fornecimento de ca-

nais de telecomunicação destinados aos serviços de tele-compras; transmissão de arquivos 

digitais; fornecimento de acesso a uma rede global de computadores; serviços de teleconfe-

rência.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116752

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes aéreos; transporte em lanchões [barcaças]; transporte em automóveis; trans-

portes marítimos; transportes em caminhos de ferro; transporte fluvial; serviços postais; 

entrega de mercadorias por meios aéreos, em lanchões, em caminhos de ferro e meios flu-

viais; serviços de armazenagem, nomeadamente armazenamento, distribuição, recolha, em-

pacotamento; expedição de correspondência, encomendas, mercadorias de papel, materiais 

impressos e materiais de empacotamento; transporte por camião; empacotamento para 

transporte de artigos; entrega de encomendas; entrega de encomendas por encomenda pos-

tal; entrega de flores; entrega de encomendas; entrega de mensagens por correio; recolha, 

entrega e armazenamento de bens pessoais; serviços postais, nomeadamente embalamento 

de encomendas, empacotamento de artigos para transporte, aluguer de caixas postais; ser-

viços de transporte e de entrega por ar, estrada, via-férrea e mar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116753

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24
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[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisas e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; software como um serviço 

[SaaS]; manutenção de software de computador; conversão de dados ou documentos de um 

meio físico para um meio electrónico; controlo de sistemas informáticos por acesso remo-

to; alojamento de sítios informáticos [websites]; fornecimento de motores de busca para a 

internet; consultoria em tecnologias de informação [IT]; computação em nuvem; análise de 

sistemas informáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116754

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Radiodifusão; serviços de cartazes electrónicos [telecomunicações]; fornecimento de li-

gações de telecomunicações a uma rede global de computadores; transmissão de vídeo a 

pedido; fornecimento de acesso a uma rede global de computadores; fornecimento de ca-

nais de telecomunicação destinados aos serviços de tele-compras; transmissão de arquivos 

digitais; fornecimento de acesso a uma rede global de computadores; serviços de teleconfe-

rência.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116755

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39
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[511] 服務 Serviços : Transportes aéreos; transporte em lanchões [barcaças]; transporte em automóveis; trans-

portes marítimos; transportes em caminhos de ferro; transporte fluvial; serviços postais; 

entrega de mercadorias por meios aéreos, em lanchões, em caminhos de ferro e meios flu-

viais; serviços de armazenagem, nomeadamente armazenamento, distribuição, recolha, em-

pacotamento; expedição de correspondência, encomendas, mercadorias de papel, materiais 

impressos e materiais de empacotamento; transporte por camião; empacotamento para 

transporte de artigos; entrega de encomendas; entrega de encomendas por encomenda pos-

tal; entrega de flores; entrega de encomendas; entrega de mensagens por correio; recolha, 

entrega e armazenamento de bens pessoais; serviços postais, nomeadamente embalamento 

de encomendas, empacotamento de artigos para transporte, aluguer de caixas postais; ser-

viços de transporte e de entrega por ar, estrada, via-férrea e mar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116756

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisas e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; software como um serviço 

[SaaS]; manutenção de software de computador; conversão de dados ou documentos de um 

meio físico para um meio electrónico; controlo de sistemas informáticos por acesso remo-

to; alojamento de sítios informáticos [websites]; fornecimento de motores de busca para a 

internet; consultoria em tecnologias de informação [IT]; computação em nuvem; análise de 

sistemas informáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116757

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Contentores metálicos [armazenamento e transporte]; caixas de correio metálicas; cofres-

-fortes; fechaduras metálicas, não eléctricas; fechos metálicos para malas; chaves; fecha-

duras metálicas para veículos; recipientes de embalagem em metal; porta-ferramentas me-

tálicos [vazios]; caixas metálicas para ferramentas [vazias]; caixas metálicas; cofres-fortes; 

capas decorativas para caixas de correio.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116758

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para processamento de chaves; programas de computador [software descarregá-

vel]; aparelhos de controlo de selos postais; cartões-chave codificados; aparelho de vigilân-

cia electrónico; publicações electrónicas descarregáveis; instalações eléctricas anti-roubo; 

programas de computador [gravável] ; equipamentos de redes de comunicação; fechaduras 

eléctricas; aparelhos para o registo de tempo; cartões com chip electrónico em branco/va-

zios [cartões inteligentes em branco]; cartões inteligentes em branco embutidos com trans-

ponders; leitores de cartões inteligentes; painéis de informação electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116759

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Apresentação de produtos em qualquer meio de comunicação para fins de venda a retalho; 

publicidade; fornecimento de informação de negócios via sítios informáticos [websites]; 

promoção de vendas para terceiros; fornecimento de mercado online para compradores e 

vendedores de bens e serviços; consultadoria para a gestão de pessoal; serviços de relocali-

zação para empresas; informação sobre negócios; actualização e manutenção de dados em 

base de dados informáticas; sistematização de informação em bases de dados informáticas; 

compilação de informação para bases de dados informáticas; optimização de motores de 

busca para efeitos de promoção; optimização do tráfego de sítios informáticos [websites]; 

actualização e manutenção de dados em base de dados informáticas; serviços de introdução 

em computadores.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116760

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Informação em matéria de seguros; organização de colecções; transferência electrónica de 

fundos; serviço bancário online; fornecimento de descontos para terceiros na organização 

participante através da utilização do cartão de membro; depósito de valores; fornecimento 

de informação financeira por internet; avaliação de objectos de arte; agências imobiliárias; 

corretagem; serviços de cauções [garantias]; angariação de fundos para caridade; serviços 

fiduciários; empréstimos sobre penhores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116761

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para processamento de chaves; programas de computador [software descarregá-

vel]; aparelhos de controlo de selos postais; cartões-chave codificados; aparelho de vigilân-

cia electrónico; publicações electrónicas descarregáveis; instalações eléctricas anti-roubo; 

programas de computador [gravável] ; equipamentos de redes de comunicação; fechaduras 

eléctricas; aparelhos para o registo de tempo; cartões com chip electrónico em branco/va-

zios [cartões inteligentes em branco]; cartões inteligentes em branco embutidos com trans-

ponders; leitores de cartões inteligentes; painéis de informação electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116762

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Apresentação de produtos em qualquer meio de comunicação para fins de venda a retalho; 

publicidade; fornecimento de informação de negócios via sítios informáticos [websites]; 

promoção de vendas para terceiros; fornecimento de mercado online para compradores e 

vendedores de bens e serviços; consultadoria para a gestão de pessoal; serviços de relocali-

zação para empresas; informação sobre negócios; actualização e manutenção de dados em 

base de dados informáticas; sistematização de informação em bases de dados informáticas; 

compilação de informação para bases de dados informáticas; optimização de motores de 

busca para efeitos de promoção; optimização do tráfego de sítios informáticos [websites]; 

actualização e manutenção de dados em base de dados informáticas; serviços de introdução 

em computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116763

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Informação em matéria de seguros; organização de colecções; transferência electrónica de 

fundos; serviço bancário online; fornecimento de descontos para terceiros na organização 

participante através da utilização do cartão de membro; depósito de valores; fornecimento 

de informação financeira por internet; avaliação de objectos de arte; agências imobiliárias; 

corretagem; serviços de cauções [garantias]; angariação de fundos para caridade; serviços 

fiduciários; empréstimos sobre penhores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116764

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Radiodifusão; serviços de cartazes electrónicos [telecomunicações]; fornecimento de li-

gações de telecomunicações a uma rede global de computadores; transmissão de vídeo a 

pedido; fornecimento de acesso a uma rede global de computadores; fornecimento de ca-

nais de telecomunicação destinados aos serviços de tele-compras; transmissão de arquivos 
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digitais; fornecimento de acesso a uma rede global de computadores; serviços de teleconfe-

rência.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116765

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes aéreos; transporte em lanchões [barcaças]; transporte em automóveis; trans-

portes marítimos; transportes em caminhos de ferro; transporte fluvial; serviços postais; 

entrega de mercadorias por meios aéreos, em lanchões, em caminhos de ferro e meios flu-

viais; serviços de armazenagem, nomeadamente armazenamento, distribuição, recolha, em-

pacotamento; expedição de correspondência, encomendas, mercadorias de papel, materiais 

impressos e materiais de empacotamento; transporte por camião; empacotamento para 

transporte de artigos; entrega de encomendas; entrega de encomendas por encomenda pos-

tal; entrega de flores; entrega de encomendas; entrega de mensagens por correio; recolha, 

entrega e armazenamento de bens pessoais; serviços postais, nomeadamente embalamento 

de encomendas, empacotamento de artigos para transporte, aluguer de caixas postais; ser-

viços de transporte e de entrega por ar, estrada, via-férrea e mar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116766

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisas e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; software como um serviço 

[SaaS]; manutenção de software de computador; conversão de dados ou documentos de um 

meio físico para um meio electrónico; controlo de sistemas informáticos por acesso remo-

to; alojamento de sítios informáticos [websites]; fornecimento de motores de busca para a 

internet; consultoria em tecnologias de informação [IT]; computação em nuvem; análise de 

sistemas informáticos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116767

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : SF (IP) LIMITED

 地址 Endereço : 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Contentores metálicos [armazenamento e transporte]; caixas de correio metálicas; cofres-

-fortes; fechaduras metálicas, não eléctricas; fechos metálicos para malas; chaves; fecha-

duras metálicas para veículos; recipientes de embalagem em metal; porta-ferramentas me-

tálicos [vazios]; caixas metálicas para ferramentas [vazias]; caixas metálicas; cofres-fortes; 

capas decorativas para caixas de correio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116768

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[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 : 不含酒精之飲料；啤酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116769

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, 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 : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; equipamento reconfi-

gurável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente máquinas de jogo e o respectivo 

software operativo de jogos de computador vendidos como uma unidade; bilhetes de lota-

ria; cartões de lotaria; cartões de raspar para jogar jogos de lotaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116770

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, 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 : Máquinas de jogo, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; equipamento reconfi-

gurável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente máquinas de jogo e o respectivo 

software operativo de jogos de computador vendidos como uma unidade; bilhetes de lota-

ria; cartões de lotaria; cartões de raspar para jogar jogos de lotaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116771

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[730] 申請人 Requerente : Energy Brands Inc.

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

sumos de fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; bebidas não alcoólicas 

incluindo águas com aromas e sem aromas; águas enriquecidas com vitaminas; águas enri-

quecidas com minerais; bebidas energéticas; águas com essências de frutas; águas de mesa; 

néctares de fruta; xaropes, concentrados e bases para fazer bebidas; águas engarrafadas; 

água potável; águas enriquecidas com vitaminas e nutrientes; águas engarrafadas com a 

adição de sumos de frutas, vitaminas, minerais, nutrientes ou electrólitos; águas destiladas 

e águas gaseificadas; e bebidas isotónicas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116772

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[730] 申請人 Requerente : Energy Brands Inc.

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

sumos de fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; bebidas não alcoólicas 

incluindo águas com aromas e sem aromas; águas enriquecidas com vitaminas; águas enri-

quecidas com minerais; bebidas energéticas; águas com essências de frutas; águas de mesa; 

néctares de fruta; xaropes, concentrados e bases para fazer bebidas; águas engarrafadas; 

água potável; águas enriquecidas com vitaminas e nutrientes; águas engarrafadas com a 

adição de sumos de frutas, vitaminas, minerais, nutrientes ou electrólitos; águas destiladas 

e águas gaseificadas; e bebidas isotónicas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul, azul clara e cinzenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/116773

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[730] 申請人 Requerente : PHOYOK HERB CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 21, Soi Lat Phraowang Hin 43, Lat Phraowang Hin Road, Lat Phrao Sub-District, Lat 

Phrao District, Bangkok, Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥用按摩油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116774

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[730] 申請人 Requerente : 邱茂庭 

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市中壢區九和一街6號12樓之18 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 流動飲食供應；茶館；咖啡館；自助餐廳；餐館；飯店；快餐館；酒吧服務；汽車旅館；備辦宴

席。  



N.º 51 — 22-12-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 26507

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116775

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[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, nomeadamente preparados hormonais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116776

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[730] 申請人 Requerente : 安徽江淮汽車股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省合肥市東流路176號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車；大客車；越野車；卡車；電動車輛；叉車；貨車（車輛）；車輛底盤；小型機動車；公共汽

車。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116777

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[730] 申請人 Requerente : 重慶老九園餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市渝中區嘉陵江濱江路112號20-15# 

 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 : 飯店；餐廳；酒吧服務；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；流動飲食供應；自助餐廳；

茶館；烹飪設備出租；快餐館；養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布

和玻璃器皿；飲水機出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116778

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[730] 申請人 Requerente : 深圳市螞蟻邦科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區西麗街道朗山西路28號通產新材料產業園3棟4樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備；計算機程序（可下載軟件）；計步器；信號燈；無線電設備；揚聲器音箱；攝像

機；照相機（攝影）；測量器械和儀器；光學器械和儀器；電線；集成電路；遙控裝置；個人用防

事故裝置；報警器；眼鏡；電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116779

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[730] 申請人 Requerente : SuperTYT Pipelines Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Morgan & Morgan Building, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工普通金屬；金屬管道；建築用金屬附件；金屬繩索；纜繩和管道用金屬夾；普通

金屬扣（五金器具）；家具用金屬附件；五金器具；金屬儲藏盒；銅焊及焊接用金屬棒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116780

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[730] 申請人 Requerente : SuperTYT Pipelines Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Morgan & Morgan Building, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : 乳膠（天然膠）；管道墊圈；管道用非金屬加固材料；塑料管；管道用非金屬接頭；非金屬軟管；

建築防潮材料；玻璃纖維保温板和管；絕緣材料；橡膠或塑料製（填充或襯墊用）包裝材料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116781

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/20

[730] 申請人 Requerente : 秦廷峰

   Chon,Teng Fong

 地址 Endereço : 澳門氹仔巴玻沙總督街錦程閣3H 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售服務（電解水）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116789

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : 活力旅行社有限公司 

 地址 Endereço : 澳門天神巷23號地下，1樓及2樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色同白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/116790

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos de computador on-line; 

serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de uso temporário de jogos de 

computador não-transferíveis; fornecimento de software de jogos não-transferível on-line.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116791

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, 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 : Máquinas de jogo, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; equipamento reconfi-

gurável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente máquinas de jogo e o respectivo 

software operativo de jogos de computador vendidos como uma unidade; bilhetes de lota-

ria; cartões de lotaria; cartões de raspar para jogar jogos de lotaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116808

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : 陞域（控股）有限公司

   STAN GROUP (HOLDINGS) 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 Building, 1163 Canton Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經紀；保險承保；保險信息；資本投資；金融貸款；金融評估（保險、銀行、不動產）；金融

服務；金融管理；金融分析；金融諮詢；金融信息；網上銀行；公積金服務；通過網站提供金融

信息；基金投資；股票和債券經紀；不動產代理；經紀；受託管理；不動產管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116809

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : 陞域（控股）有限公司

   STAN GROUP (HOLDINGS) 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 Building, 1163 Canton Road, Mongkok, 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
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[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；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 : 

[210] 編號 N.º : N/116810

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : DRAGON MATE LIMITED

 地址 Endereço : Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築；修理；安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 銅色及深藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116811

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : DRAGON MATE LIMITED

 地址 Endereço : Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 銅色及深藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116812

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : DRAGON MATE LIMITED

 地址 Endereço : Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 銅色及深藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116813

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : DRAGON MATE LIMITED

 地址 Endereço : Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融；貨幣事務；不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 銅色及深藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116820

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Croley Foods Manufacturing Corporation

 地址 Endereço : London Drive, Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City 1117, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Biscoitos e bolachas salgadas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Letras Butter Cream - vermelho; Símbolo - flor com pétalas em amarelo  e gineceu em cor-

-de-laranja sobreposta numa faixa tricolor da esquerda para a direita em vermelho, branco 

e azul; Logótipo Croley Foods Manufacturing Corporation - letras a preto e quadrado em 

laranja com letras desenhadas a branco; (tal como representado no exemplar da marca).
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[210] 編號 N.º : N/116821

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : 絕味食品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市芙蓉區晚報大道267號晚報大廈1608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 : 廣告宣傳；飯店商業管理；特許經營的商業管理；市場營銷；替他人推銷；人事管理諮詢；商業

企業遷移；為商業或廣告目的編製網頁索引；商業審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116823

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº 1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Fivelas em metais comuns [ferragens]; anéis metálicos para chaves; pinos [ferragens]; gram-

pos de metal.

[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116824

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº 1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso, relógios de parede e de mesa; relógios de pêndulo; cronógrafos e cronó-

metros; pedras preciosas em bruto; pedras preciosas; diamantes; jóias em coral; esmeralda; 

safira; rubi; opala; topázio e água-marinha; brincos; anéis; colares; pulseiras; alfinetes or-

namentais em metal precioso; enfeites em metal precioso para sapatos; pérolas; caixas em 

metal precioso; caixas de jóias em metal precioso; broches; alfinetes; alfinetes e molas de 

gravata; botões de punho; correias; braceletes e pulseiras para relógios.
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[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116825

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº 1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Fivelas de sapatos; fivelas para cintos; fivelas para vestuários.

[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116826

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº 1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, óculos de sol, lentes e armações, lentes de contacto, lentes ópticas, lupas, estojos, 

correntes e cordões para óculos e lunetas, peças e acessórios, para todos os produtos men-

cionados; capas de couro para leitores multimédia portáteis; capas de couro para telefones 

móveis; capas de couro para DVDs; capas de couro para CDs; capas de couro para cabos 

de computador; capas de couro para dispositivos de reprodução áudio; capas de couro para 

computadores portáteis («palmtops»); capas de couro para agendas electrónicas; capas de 

couro para máquinas fotográficas e capas de couro para máquinas de filmar.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116827

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº 1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso, relógios de parede e de mesa; relógios de pêndulo; cronógrafos e cronó-

metros; pedras preciosas em bruto; pedras preciosas; diamantes; jóias em coral; esmeralda; 

safira; rubi; opala; topázio e água-marinha; brincos; anéis; colares; pulseiras; alfinetes or-

namentais em metal precioso; enfeites em metal precioso para sapatos; pérolas; caixas em 

metal precioso; caixas de jóias em metal precioso; broches; alfinetes; alfinetes e molas de 

gravata; botões de punho; correias; braceletes e pulseiras para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116828

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº 1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas e malas de mão; sacos de viagem; pastas de executivo; pastas de executivo em couro; 

carteiras em couro para cartões de crédito; carteiras; pastas em couro para documentos; 

bolsas em couro para chaves; porta-moedas e bolsas; baús; malas de viagem; bolsas para 

cosméticos vazias; sacos de desporto, nomeadamente sacos desportivos multiusos, sacos 

para atletismo e sacos para alpinismo, nomeadamente mochilas («backpacks») e mochi-

las («rucksacks») ; malas de noite e sacos de tiracolo para senhoras; sacos em couro para 

compras; malas escolares; sacos porta-fatos para viagem; sacos porta-sapatos para viagem; 

sacos de praia; sacos para fraldas; malas e sacos de tipo Boston («Boston bags»); baús de 

viagem; malas de tipo duffle («duffle bags»); malas de viagem para pernoitar; malas de ba-

gagem de mão; sacolas; malas e bolsas de ópera; estojos de toilette não equipados; peles de 

animal; estojos e caixas em couro; malas e bolsas de couro para embalagens; correias de 

couro; chapéus de chuva e de sol; coleiras e trelas em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116829

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24
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[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº 1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos em couro; blusões em couro; calças em couro; saias em couro; blusas em couro; 

gabardinas em couro; casacos compridos em couro; sobretudos em couro; cintos em couro; 

cintas e suspensórios em couro para vestuário; cintos; fatos; blusões acolchoados; blusões; 

dólmans («stuff jackets»); camisolões e macacões; calças; calças de ganga («jeans»); saias; 

vestidos; casacos; sobretudos; capas e capotes; gabardinas; parcas («parkas»); pulôveres; 

camisas; camisetas («T-shirts»); blusas; camisolas («sweaters»); roupa interior; «baby-dolls» 

sendo roupa de dormir; roupões de banho; vestuário de banho; lingerie; fatos de banho; 

robes e ropões; robes e camisas de noite; vestidos inteiros; vestidos de duas peças; vestidos 

de noite; xailes; cachecóis e lenços; gravatas; laços; fatos de homem; camisas formais; cami-

sas havianas («aloha»); camisolas («sweat shirts»); camisas interiores; camisetas com gola 

(«polo shirts»); corpetes («body suits»); casacos desportivos («blazers»); calções; camisas de 

desporto; sapatos; sapatos de atletismo; chinelos e sapatos de quarto; sapatos de protecção; 

sapatos de salto baixo; sapatos em couro; sapatos em borracha; galochas; sapatos de golfe; 

socas e tamancos de madeira; sapatos para pesca; sapatos de basquetebol; sapatos formais; 

sapatos de salto alto; sapatos de alpinismo; sapatos de rugby; sapatos de pugilismo; sapatos 

de basebol; sapatos lacados ou de verniz; sapatos de praia; palmilhas; solas para calçado; 

gáspias de calçado; saltos para sapatos e botas; peças antiderrapante para sapatos e botas; 

biqueiras para calçado; sapatos de chuva; sapatos de corridas de pista; sapatos de trabalho; 

sapatos de palha; sapatilhas de ginástica; botas; botas de esqui; botinas ou botas de cano 

curto; botas para a neve; botas de futebol; botas de atilhos; sapatos para hóquei em campo; 

sapatos de andebol; sapatos ou sandálias de esparto ou corda; sandálias; sandálias de ba-

nho; luvas; luvas de inverno; luvas de couro; mitenes; chapéus e bonés; viseiras [para chape-

laria]; chapéus e bonés em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116830

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº 1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, óculos de sol, lentes e armações, lentes de contacto, lentes ópticas, lupas, estojos, 

correntes e cordões para óculos e lunetas, peças e acessórios, para todos os produtos men-

cionados; capas de couro para leitores multimédia portáteis; capas de couro para telefones 

móveis; capas de couro para DVDs; capas de couro para CDs; capas de couro para cabos 

de computador; capas de couro para dispositivos de reprodução áudio; capas de couro para 

computadores portáteis («palmtops»); capas de couro para agendas electrónicas; capas de 

couro para máquinas fotográficas e capas de couro para máquinas de filmar.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116831

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº 1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso, relógios de parede e de mesa; relógios de pêndulo; cronógrafos e cronó-

metros; pedras preciosas em bruto; pedras preciosas; diamantes; jóias em coral; esmeralda; 

safira; rubi; opala; topázio e água-marinha; brincos; anéis; colares; pulseiras; alfinetes or-

namentais em metal precioso; enfeites em metal precioso para sapatos; pérolas; caixas em 

metal precioso; caixas de jóias em metal precioso; broches; alfinetes; alfinetes e molas de 

gravata; botões de punho; correias; braceletes e pulseiras para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116832

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº 1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas e malas de mão; sacos de viagem; pastas de executivo; pastas de executivo em couro; 

carteiras em couro para cartões de crédito; carteiras; pastas em couro para documentos; 

bolsas em couro para chaves; porta-moedas e bolsas; baús; malas de viagem; bolsas para 

cosméticos vazias; sacos de desporto, nomeadamente sacos desportivos multiusos, sacos 

para atletismo e sacos para alpinismo, nomeadamente mochilas («backpacks») e mochi-

las («rucksacks») ; malas de noite e sacos de tiracolo para senhoras; sacos em couro para 

compras; malas escolares; sacos porta-fatos para viagem; sacos porta-sapatos para viagem; 

sacos de praia; sacos para fraldas; malas e sacos de tipo Boston («Boston bags»); baús de 

viagem; malas de tipo duffle («duffle bags»); malas de viagem para pernoitar; malas de ba-

gagem de mão; sacolas; malas e bolsas de ópera; estojos de toilette não equipados; peles de 

animal; estojos e caixas em couro; malas e bolsas de couro para embalagens; correias de 

couro; chapéus de chuva e de sol; coleiras e trelas em couro.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116833

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº 1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos em couro; blusões em couro; calças em couro; saias em couro; blusas em couro; 

gabardinas em couro; casacos compridos em couro; sobretudos em couro; cintos em couro; 

cintas e suspensórios em couro para vestuário; cintos; fatos; blusões acolchoados; blusões; 

dólmans («stuff jackets»); camisolões e macacões; calças; calças de ganga («jeans»); saias; 

vestidos; casacos; sobretudos; capas e capotes; gabardinas; parcas («parkas»); pulôveres; 

camisas; camisetas («T-shirts»); blusas; camisolas («sweaters»); roupa interior; «baby-dolls» 

sendo roupa de dormir; roupões de banho; vestuário de banho; lingerie; fatos de banho; 

robes e ropões; robes e camisas de noite; vestidos inteiros; vestidos de duas peças; vestidos 

de noite; xailes; cachecóis e lenços; gravatas; laços; fatos de homem; camisas formais; cami-

sas havianas («aloha»); camisolas («sweat shirts»); camisas interiores; camisetas com gola 

(«polo shirts»); corpetes («body suits»); casacos desportivos («blazers»); calções; camisas de 

desporto; sapatos; sapatos de atletismo; chinelos e sapatos de quarto; sapatos de protecção; 

sapatos de salto baixo; sapatos em couro; sapatos em borracha; galochas; sapatos de golfe; 

socas e tamancos de madeira; sapatos para pesca; sapatos de basquetebol; sapatos formais; 

sapatos de salto alto; sapatos de alpinismo; sapatos de rugby; sapatos de pugilismo; sapatos 

de basebol; sapatos lacados ou de verniz; sapatos de praia; palmilhas; solas para calçado; 

gáspias de calçado; saltos para sapatos e botas; peças antiderrapantes para sapatos e botas; 

biqueiras para calçado; sapatos de chuva; sapatos de corridas de pista; sapatos de trabalho; 

sapatos de palha; sapatilhas de ginástica; botas; botas de esqui; botinas ou botas de cano 

curto; botas para a neve; botas de futebol; botas de atilhos; sapatos para hóquei em campo; 

sapatos de andebol; sapatos ou sandálias de esparto ou corda; sandálias; sandálias de ba-

nho; luvas; luvas de inverno; luvas de couro; mitenes; chapéus e bonés; viseiras [para chape-

laria]; chapéus e bonés em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116837

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Matthew Samuel Digiacomo

 地址 Endereço : 636 Adelaide Drive, Santa Monica, CA 90038, 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 : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia, nomeadamente anéis, brincos, pulseiras, colares, braceletes de punho, penden-

tes, alfinetes para a lapela, relógios, botões de punho, botões/pinos (studs) para smoking e 

braceletes para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116838

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Matthew Samuel Digiacomo

 地址 Endereço : 636 Adelaide Drive, Santa Monica, CA 90038, 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; nomeadamente sacos para todos os fins, sacos de lona para compras, sacos de via-

gem, mochilas, malas para mensageiros, carteiras, porta-moedas, sacos de roupa e baga-

gem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116839

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Matthew Samuel Digiacomo

 地址 Endereço : 636 Adelaide Drive, Santa Monica, CA 90038, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente camisas, t-shirts, camisolas curtas, calções, camisolas para 

treino, cuecas, calças de ganga, chapéus, peúgas, casacos curtos, fatos de banho, gravatas, 

cintos para vestuário, roupões, pijamas e roupa interior e calçado.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116841

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, 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 : 漂白劑（洗衣）；洗衣製劑；清潔製劑；拋光製劑；擦亮製劑；研磨製劑；化妝品；香水；香料；香

料（空氣用）；乾花瓣與香料混合物（香料）；芳香制（香料）；香精油；肥皂；洗滌劑；牙膏；洗

髮劑；護髮劑；潤膚乳；護手霜；護足霜；指甲護理製劑；潤唇膏；保濕型護膚霜；保濕型護膚

乳；保濕型護膚凝露；美白護膚製劑；面部和皮膚用面膜；粉底；爽膚水；眼膜；眼霜；眼部皮膚

用凝露；皮膚按摩乳；嬰兒油；嬰兒撲粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116842

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, 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 : 眼鏡；光學鏡片；放大鏡；眼鏡框；眼鏡盒；太陽眼鏡；遮光眼罩；睡眠用眼罩；手提式或平板電

腦專用袋及防塵罩；隨機存取儲存器；閃存（數據存儲器）；電腦滑鼠；滑鼠墊；電腦用腕靠；衡

器；行動電話；行動電話護套；行動電話外殼；個人用立體聲音響裝置；耳機；攝影器材套；插

座、插頭；連接器；裝飾用磁鐵；量杯；量匙；指南針；捲尺；體重器；行動電話車用固定架；數

位相框；桌上型電子計算機；電子記事簿；筆記型電腦；口袋型計算機；電腦遊戲程式；防身呼

救器；照相機；攝影機；運動用護頭盔；電子計算機；手機耳機孔用防塵塞；耳機收線器；手機

置放架；光學用螢幕保護膜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116843

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬（未加工或半加工）；貴重金屬合金；珠寶；寶石；耳環；戒指（珠寶）；鏈（珠寶）；手

鐲（珠寶）；垂飾（珠寶）；胸針（珠寶）；鐘錶；計時器；手錶；時鐘；首飾盒；袖扣；鏈扣；領帶

夾（領帶飾針）；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；錶帶；錶盒；貴重金屬徽章；貴金屬製皮帶扣

環；隨身小飾物（珠寶飾品）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116844

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, 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 : 寵物服裝；動物項圈；動物用覆套；繫寵物用皮帶；皮或仿皮（牲口的）繫繩；皮及仿皮製動物項

圈；馬具；皮革（半加工或未加工）；仿皮革；動物皮；行李箱；旅行包；皮箱；傘；陽傘；手杖；用

於裝化妝用品的手提包（空的）；手提包；有肩帶的包；小皮夾；女用無帶手提包；大手提袋；

帆布背包；背包；書包；購物袋；環保袋；可當椅凳的手杖；公事包；信封式女用手提包；旅行用

衣袋；信用卡夾（皮）；鑰匙包；零錢包；文件夾（皮）；皮革製或仿皮革製文件夾；名片皮夾；皮

革製或仿皮革製日記簿封套；皮革製或仿皮革製護照夾；皮製支票簿皮夾；旅行證件皮夾；皮革

製或仿皮革製鑰匙包；錢包；皮包；皮製帶（非服飾用）；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮製繫

帶；皮箍帶；皮製肩帶；皮墊；便當袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116845

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, 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 : 成衣；服裝；上衣；夾克衫；牛仔褲；褲子；短褲；襯衫；寬鬆的上衣；T恤衫；裙子；汗衫；外套；

套裝；針織服裝；皮衣（服裝）；仿皮服裝；皮製服裝；風衣；羽絨服裝；內褲；內衣；睡衣；浴袍；

童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；運動服裝；防水服；雨衣；化裝舞會用服裝；晚裝連衣裙；緊身衣；

緊身褲；乳罩；綁腿；襪；長襪；短襪；非電熱式暖腳套；鞋；涼鞋；運動鞋；靴；拖鞋；帽子；帽子

（頭戴）；服裝用手套；禦寒用耳罩（服裝）；披肩；領帶；圍巾；頭巾；頭帶（服裝）；服飾用肩

帶；服裝帶（衣服）；腰帶；皮帶（服飾用）；女式披肩；圍裙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116846

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 零售、批發及透過郵寄、電話的訂購服務，透過互聯網及電腦在線的訂購、零售及分配服務；

上屬所有與漂白劑（洗衣）；洗衣製劑；清潔製劑；拋光製劑；擦亮製劑；研磨製劑；化妝品；香

水；香料；香料（空氣用）；乾花瓣與香料混合物（香料）；芳香劑（香料）；香精油；肥皂；洗滌

劑；牙膏；洗髮劑；護髮劑；潤膚乳；護手霜；護足霜；指甲護理製劑；潤唇膏；保濕型護膚霜；

保濕型護膚乳；保濕型護膚凝露；美白護膚製劑；面部和皮膚用面膜；粉底；爽膚水；眼膜；眼

霜；眼部皮膚用凝露；皮膚按摩乳；嬰兒油；嬰兒撲粉；香味蠟燭；蠟燭；蠟蕊；燈用燈芯；燃

料；工業用蠟；工業用油；潤滑劑；引火劑（燃料）；除塵製劑；電能；止汗藥劑；消毒鎮痛劑；醫

療用浴劑；衛生口罩；包紮用紗布；醫藥用膠囊；醫療用眼罩；月經帶；衛生棉；脫脂棉；絆創膏；

醫療用貼布；繃帶；包紮繃帶；醫藥用火棉膠劑；哺乳用墊；嬰兒乳狀麵粉；棉花棒；藥用膠囊；

空氣除臭劑；空氣淨化製劑；房間空氣除臭劑；非人體用除臭劑；環境衛生用消毒劑；殺蟲劑；

殺寄生蟲劑；殺真菌劑；寵物用紙製或纖維製尿布；金屬製掛鎖；不屬別類之金屬五金零件；普

通金屬製箱；金屬製錢箱；空的金屬製工具箱；保險箱；寵物用鏈子（金屬）；寵物掛鈴；寵物

用扣環（不用於服裝）；牽寵物的金屬鏈；牽寵物的吊鉤（金屬）；動物用頸鏈（金屬）；動物用

金屬身份牌；寵物用金屬門；寵物用金屬活動門板；未加工或半加工普通金屬；普通金屬以及

其合金；五金器具（小）；普通金属小雕像；刀剪；刮削工具（手工具）；非電動雞蛋切片器；方糖

夾；非電動開罐器；胡桃鉗；湯匙；餐叉；餐刀；非電熨斗；縫紉用穿線器；刮鬍刀盒；指甲剪；修

指甲用具組；指甲修整用具；搗碎工具（手工具）；搗碎用研缽；手動手工具；電熨斗；電捲髮用

手工具；眼鏡；光學鏡片；放大鏡；眼鏡框；眼鏡盒；太陽眼鏡；遮光眼罩；睡眠用眼罩；手提式

或平板電腦專用袋及防塵罩；隨機存取儲存器；閃存（數據存儲器）；電腦滑鼠；滑鼠墊；電腦

用腕靠；衡器；行動電話；行動電話護套；行動電話外殼；個人用立體聲音響裝置；耳機；攝影

器材套；插座、插頭；連接器；裝飾用磁鐵；量杯；量匙；指南針；捲尺；體重器；行動電話車用

固定架；數位相框；桌上型電子計算機；電子記事簿；筆記型電腦；口袋型計算機；電腦遊戲程

式；防身呼救器；照相機；攝影機；運動用護頭盔；電子計算機；手機耳機孔用防塵塞；耳機收

線器；手機置放架；光學用螢幕保護膜；奶嘴；奶瓶；奶瓶流量調節器；冰枕；包紮三角巾；支撐

繃帶；醫療用冰袋；美容用按摩器；電動按摩器；醫療用手套；耳挖；口罩；貴重金屬（未加工或

半加工）；貴重金屬合金；珠寶；寶石；耳環；戒指（珠寶）；鏈（珠寶）；手鐲（珠寶）；垂飾（珠

寶）；胸針（珠寶）；鐘錶；計時器；手錶；時鐘；首飾盒；袖扣；鏈扣；領帶夾（領帶飾針）；鑰匙

圈（小飾物或短鏈飾物）；錶帶；錶盒；貴重金屬徽章；貴金屬製皮帶扣環；隨身小飾物（珠寶

飾品）；紙；卡紙板；卡紙板製品；印刷品；文具；美術用品；塑料包裝用品；墨水及備用替換墨

水；個人備忘記事本；日記簿；墨水池；墨水台；支票本（支票簿）封面；文具及家庭用膠帶；事

務用膠帶分配器；相簿；書籤；紙箱或紙板箱；日曆；卡片盒；卡片；目錄；文件夾；信封；活頁

夾；筆記本；便條簿；小冊子；護照套；鋼筆；鉛筆；原子筆；自來水筆；顏色筆；筆盒；相片架；

明信片；印刷刊物；便箋簿；活頁簿；蠟筆；削鉛筆機；圖釘；文具夾；橡皮擦；紙製商標吊牌；

封套（文具）；封蠟；印台；書寫用墊板；文具用尺；紙夾；貼紙；非紡織品製標籤；修正液；文具

或家庭用漿糊；膠黏劑（文具或家庭用）；事務用釘書機；紙製容器；紙製旗幟；衛生用紙；紙

巾；紙餐巾；紙製杯墊；紙製餐具墊；紙板製或紙製包裝瓶用封套；厚紙板；包裝紙；書寫用紙；

紙製標價吊牌；日記簿封套；手機裝飾用貼紙；寵物服裝；動物項圈；動物用覆套；繫寵物用皮

帶；皮或仿皮（牲口的）繫繩；皮及仿皮製動物項圈；馬具；皮革（半加工或未加工）；仿皮革；動

物皮；行李箱；旅行包；皮箱；傘；陽傘；手杖；用於裝化妝用品的手提包（空的）；手提包；有肩

帶的包；小皮夾；女用無帶手提包；大手提袋；帆布背包；背包；書包；購物袋；環保袋；可當椅

凳的手杖；公事包；信封式女用手提包；旅行用衣袋；信用卡夾（皮）；鑰匙包；零錢包；文件夾

（皮）；皮革製或仿皮革製文件夾；名片皮夾；皮革製或仿皮革製日記簿封套；皮革製或仿皮革

製護照夾；皮製支票簿皮夾；旅行證件皮夾；皮革製或仿皮革製鑰匙包；錢包；皮包；皮製帶（非

服飾用）；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮製繫帶；皮箍帶；皮製肩帶；皮墊；便當袋；坐墊；軟

靠墊；枕頭；床墊；木製容器；扇子；非電動個人用扇；家具；非金屬製籃；非金屬製箱；露營用

睡袋；風鈴；塑膠製包裝容器；非金屬製貯藏箱；鏡子（玻璃鏡）；相框；寵物軟墊；非金屬的衣

服掛鉤；家具用非金屬附件；非醫用氣墊；非金属製鑰匙圈；塑膠製小雕像；家庭寵物用籠子；
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寵物用稻草箱（盤）；用於置放寵物食品及飲品的塑料容器；動物用梳；家用或廚房用非貴重金

屬器皿；家用或廚房用容器；梳；家用海綿；刷子（非畫刷）；製刷原料；清潔器具（手工操作）；

清潔用鋼絲絨；未加工或半加工玻璃（建築玻璃除外）；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；

餐具（刀、叉、匙除外）；碗（盆）；碟；盤；罐；調味品瓶；胡椒瓶；糖碗；奶油碟；鹽瓶；蛋杯；家

用托盤；瓶；水瓶；杯；非紙製或非紡織品製墊子；家用器皿；廚房用具；非紙製或非紡織品製

杯墊；飯盒；開瓶器；玻璃瓶（容器）；玻璃盒；飲用器皿；茶具；茶壺；茶葉罐；咖啡具；非電咖

啡壺；肥皂盒；肥皂分配器；紙巾分配金屬盒；衛生紙分配器；盥洗室器具；花瓶；垃圾桶；衣

夾；非醫用噴霧器；蠟燭架（燭台）；鞋拔；香爐；梳；牙刷；牙刷架；牙刷座；牙簽盒；化妝用具；

化妝用具盒；梳妝盒；擦皮膚用摩擦海綿；香水噴瓶；食物保溫容器；隔熱容器；飲料隔熱容

器；製方塊冰用模；清潔器具（手工操作）；洗衣袋；瓷器；陶器；旅行用保溫水壺；運動用水壺；

旅行用水壺；不鏽鋼水瓶；攜帶式飲料隔熱容器；隔熱手套；鍋墊；杓；砧板；抹布；廚房用非電

動攪拌器；餐巾架；餐巾環；餐盤；筷子；榨汁器；人體清潔用刷；清潔用抹布；清潔用海綿；非

人體用清潔用刷；洗澡用海綿；化妝用海棉；衣刷；非金屬製存錢筒；家事用手套；香精台；鞋

刷；寵物食用小碟；瓷、赤陶或玻璃塑像；食品保溫袋，水瓶或水壺用套；織物；紡織織物；布製

標籤；紡織製壁掛；毛氈；毛毯；毛巾；紡織製餐巾；紡織製手帕；紡織品洗臉巾；浴巾；床罩；

床單；枕頭套；被子；被罩；被褥；被套；床上用毯；旅行毯（蓋膝用毯）；鴨絨被；羊毛被；羽絨

被；壁毯；掛毯；桌布；墊子（餐桌用布）；非紙製桌巾；非紙製桌墊；紡織製餐具墊布；紡織製

桌上杯墊；墊套；紡織製簾；塑膠製簾；紡織製浴簾；塑膠製浴簾；配合外型的馬桶蓋套；盥洗

清潔用手套；紡織製衛生紙盒套；面紙盒套；衣服除外之浴用亞麻布製品；紡織材料製簾帳束

帶；成衣；服裝；上衣；夾克衫；牛仔褲；褲子；短褲；襯衫；寬鬆的上衣；T恤衫；裙子；汗衫；外

套；套裝；針織服裝；皮衣（服裝）；仿皮服裝；皮製服裝；風衣；羽絨服裝；內褲；內衣；睡衣；浴

袍；童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；運動服裝；防水服；雨衣；化裝舞會用服裝；晚裝連衣裙；緊身

衣；緊身褲；乳罩；綁腿；襪；長襪；短襪；非電熱式暖腳套；鞋；涼鞋；運動鞋；靴；拖鞋；帽子；

帽子（頭戴）；服裝用手套；禦寒用耳罩（服裝）；披肩；領帶；圍巾；頭巾；頭帶（服裝）；服飾用

肩帶；服裝帶（衣服）；腰帶；皮帶（服飾用）；女式披肩；圍裙；非貴重金屬製衣服用徽章；髮

帶；髮夾；髮束；髮圈；髮飾品；鞋帶；縫針；鉤針；針線盒；安全別針；鈕扣；流蘇；編織帶；假

鬍鬚；假髭；髮捲；手機吊飾品；繩線編織手工藝品；地毯；小地毯；墊席；枕席；浴室防滑墊；

門前擦鞋墊；汽車用墊毯；防滑墊；地墊；牆紙；非紡織品裝飾壁掛；玩具；洋娃娃；玻璃雪球；

玩具小塑像；玩具氣球；模型玩具公仔；模型玩具；橡皮玩具；掌上型液晶螢幕遊戲機；撲克

牌；家庭寵物用玩具；不與電視或電腦連用之電子遊戲機；遊戲器具；健身訓練器；運動用具；

運動用球；嬉水用玩具游泳池；游泳圈；輪式溜冰鞋；射箭運動用具；滑板；哨子；釣具；聖誕樹

裝飾品（燈飾和糖果除外）；與外接顯示屏幕或顯示器連用之電子遊樂器；咖啡；可可；茶；未烘

焙咖啡；甜點；糖；糖果；巧克力；冰淇淋；聖代冰淇淋；冰沙；食用冰；果汁製成之刨冰；餅乾；

糕點；麵包；穀類調製品；熟水餃；三明治；肉包；漢堡；披薩；便當；肉派餅；啤酒；碳酸飲料；

汽水；不含酒精水果飲料；乳清飲料；蔬菜汁；調味及非調味水；調味及非調味礦泉水；調味及

非調味氣泡水；清涼飲料；果汁；水果及果汁為主之氣泡飲料；蘇打飲料；含冷凍水果之飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116847

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : YUANTONG EXPRESS CO., LTD

 地址 Endereço : No. 18, Lane 3029, Huaxu Road, Huaxin Town, Qingpu District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39
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[511] 服務 Serviços : Logística de transporte; embalagem de mercadorias; corretagem de navios; transporte ma-

rítimo; transporte em automóveis; transporte aéreo; aluguer de automóveis; entreposto de 

mercadorias; serviços de estafeta (mensagens ou de mercadorias); organização de excur-

sões de viagem.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores roxa (Pantone 2627), laranja (Pantone 172) tal como representado na 

figura.

[210] 編號 N.º : N/116848

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : YUANTONG EXPRESS CO., LTD

 地址 Endereço : No. 18, Lane 3029, Huaxu Road, Huaxin Town, Qingpu District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Logística de transporte; embalagem de mercadorias; corretagem de navios; transporte ma-

rítimo; transporte em automóveis; transporte aéreo; aluguer de automóveis; entreposto de 

mercadorias; serviços de estafeta (mensagens ou de mercadorias); organização de excur-

sões de viagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116854

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25

[730] 申請人 Requerente : Triumph Intertrade AG

 地址 Endereço : Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116855

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25

[730] 申請人 Requerente : Triumph Intertrade AG

 地址 Endereço : Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

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

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho na área do vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116856

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25

[730] 申請人 Requerente : 杜釗德 

 地址 Endereço : 澳門俊秀里30-36號南屏大廈4樓D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中成藥膠囊。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116864

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25

[730] 申請人 Requerente : 三寶樂持株株式會社

   SAPPORO HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 20-1, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; cerveja com baixo teor 

de malte; cervejas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas com aroma de cerveja; bebidas ga-

seificadas (bebidas refrescantes); extractos de lúpulo para fazer cerveja; bebidas à base de 

soro de leite coalhado; sumos de vegetais (bebidas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116865

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25

[730] 申請人 Requerente : 三寶樂持株株式會社

   SAPPORO HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 20-1, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cerveja); licores de japonesa (em geral); licores ocidental (em 

geral); bebidas alcoólicas de fruta; licores chineses (em geral); licores tónicos aromatiza-

dos; licor de malte espumante com sabor de cerveja; bebidas alcoólicas com sabor de cerve-

ja contendo um sacárido e lúpulo como ingredientes principais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116866

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25

[730] 申請人 Requerente : 三寶樂持株株式會社

   SAPPORO HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 20-1, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; cerveja com baixo teor 

de malte; cervejas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas com aroma de cerveja; bebidas ga-

seificadas (bebidas refrescantes); extractos de lúpulo para fazer cerveja; bebidas à base de 

soro de leite coalhado; sumos de vegetais (bebidas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116867

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25

[730] 申請人 Requerente : 三寶樂持株株式會社

   SAPPORO HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 20-1, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cerveja); licores de japonesa (em geral); licores ocidental (em 

geral); bebidas alcoólicas de fruta; licores chineses (em geral); licores tónicos aromatiza-

dos; licor de malte espumante com sabor de cerveja; bebidas alcoólicas com sabor de cerve-

ja contendo um sacárido e lúpulo como ingredientes principais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116868

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25

[730] 申請人 Requerente : 三寶樂持株株式會社

   SAPPORO HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 20-1, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; fornecimento de 

comidas e bebidas; serviços públicos de casa; serviços públicos de casa para o fornecimento 

de cerveja; serviços públicos de casa para o fornecimento de bebidas; serviços de bares de 

vinhos; serviços de cafetaria de sirva-se a si próprio; restaurante de sirva-se a si próprio; 

snack-bars; serviços de cafés; serviços de cafetaria; serviços de clubes para o fornecimento 

de alimentação e de bebidas; serviços de sala de cocktails; serviços de bar; serviços de bo-

tequim; serviços de restaurante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116869

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25

[730] 申請人 Requerente : 三寶樂持株株式會社

   SAPPORO HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 20-1, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; cerveja com baixo teor 

de malte; cervejas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas com aroma de cerveja; bebidas ga-

seificadas (bebidas refrescantes); extractos de lúpulo para fazer cerveja; bebidas à base de 

soro de leite coalhado; sumos de vegetais (bebidas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116870

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25

[730] 申請人 Requerente : 三寶樂持株株式會社

   SAPPORO HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 20-1, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33
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[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cerveja); licores de japonesa (em geral); licores ocidental (em 

geral); bebidas alcoólicas de fruta; licores chineses (em geral); licores tónicos aromatiza-

dos; licor de malte espumante com sabor de cerveja; bebidas alcoólicas com sabor de cerve-

ja contendo um sacárido e lúpulo como ingredientes principais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116871

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25

[730] 申請人 Requerente : 三寶樂持株株式會社

   SAPPORO HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 20-1, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; fornecimento de 

comidas e bebidas; serviços públicos de casa; serviços públicos de casa para o fornecimento 

de cerveja; serviços públicos de casa para o fornecimento de bebidas; serviços de bares de 

vinhos; serviços de cafetaria de sirva-se a si próprio; restaurante de sirva-se a si próprio; 

snack-bars; serviços de cafés; serviços de cafetaria; serviços de clubes para o fornecimento 

de alimentação e de bebidas; serviços de sala de cocktails; serviços de bar; serviços de bo-

tequim; serviços de restaurante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116872

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25

[730] 申請人 Requerente : Standard Textile Co., Inc.

 地址 Endereço : One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio 45237, USA

 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 cama, roupa de banho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116874

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25
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[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 conteúdos audiovisual, informações sobre entretenimento e jogos online; pro-

visão de música online, não descarregável, provisão de vídeos online, não descarregável, 

apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de parque de diversões; produção de filmes, 

televisão e conteúdos de entretenimento digital.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116875

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/25

[730] 申請人 Requerente : CSA COSMIC CO., LTD.

 地址 Endereço : 20, Hakdong-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; loções para o corpo; artigo de toilete; óleos aromáticos; verniz para as unhas; 

máscaras faciais de beleza (cosméticos); champôs; sabonetes de beleza; dentífricos; perfu-

mes; produtos para limpar o corpo; preparados para aromatizar o ar; toalhetes exfoliantes 

(cosméticos); essências faciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116878

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 區妙良 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場322-362號誠豐商業中心10樓N 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Exploração de hotéis, restaurantes e serviços de portaria para hotéis. Arrendamento de 

quartos e casas de férias e serviços de alojamento gerais. Exploração de restaurantes, cafés, 

cantinas, bares e clubes e prestação de serviços de catering. Exploração de casas de repou-

so para idosos. Organização de campos de férias. Serviços de bares, serviços de «catering»; 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, banquetes, recepções sociais, banquetes 

e jantares de angariação de fundos e eventos especiais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116879

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 區妙良 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場322-362號誠豐商業中心10樓N 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Exploração de hotéis, restaurantes e serviços de portaria para hotéis. Arrendamento de 

quartos e casas de férias e serviços de alojamento gerais. Exploração de restaurantes, cafés, 

cantinas, bares e clubes e prestação de serviços de catering. Exploração de casas de repou-

so para idosos. Organização de campos de férias. Serviços de bares, serviços de «catering»; 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, banquetes, recepções sociais, banquetes 

e jantares de angariação de fundos e eventos especiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116880

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 澳門鴻美貿易有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士前地46號南澳花園第2座6樓M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 : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros, cigarreiras, produtos de cigarros.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116887

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 李耀華

   Lei Io Wa

 地址 Endereço : 澳門高園圍利滿樓46號3樓F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 馬拉盞（緬甸蝦米辣椒調味醬油）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116888

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 李耀華

   Lei Io Wa

 地址 Endereço : 澳門高園圍利滿樓46號3樓F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 馬拉盞（緬甸蝦米辣椒調味醬油）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，黃色，紅色，黑色，白色，蝦肉色，灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116894

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : 瑞豪餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門墨山巷8號信卓大廈地下A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 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 : 啡色，橙色及白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/116895

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : 瑞豪餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門墨山巷8號信卓大廈地下A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；餐館。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116896

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香皂；清潔製劑；皮革保護劑（上光）；磨光製劑；香精油；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；空

氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116897

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26
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[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818 

 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 : 智能手錶（數據處理）；計步器；頭戴式耳機；照相機（攝影）；教學儀器；電開關；安全頭盔；

電鎖；電池充電器；眼鏡；穿戴式行動追蹤器；望遠鏡；動畫片；芯片（集成電路）；防事故、防

輻射、防火用服裝；智能手機用殼；智能手機用套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116898

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 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 : 未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；珠寶首飾；小飾物（首飾）；護身符（首飾）；鑰匙圈（小飾

物或短鏈飾物）；項鏈（首飾）；鐘；錶；錶用禮品盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116899

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；紙巾；印刷出版物；書畫刻印作品；文具；硯臺；繪畫材料；教學材料（儀器除外）；模型用黏

土；念珠；筆記本；包裝用紙袋或塑料袋（信封、小袋）；鋼筆；印章（印）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116900

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26
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[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；書包；家具用皮緣飾；皮製繫帶；行李箱；傘；手杖；寵物服裝；製香腸用腸衣；包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116901

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 布；無紡布；人造絲織品；紡織品毛巾；紡織品製馬桶蓋罩；桌布（非紙製）；紡織品或塑料簾；

床上用覆蓋物；被子；床單和枕套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116902

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋；化裝舞會用服裝；成品衣；帽；襪；手套（服裝）；腰帶；圍巾；嬰兒全套衣；游泳衣；睡

眠用眼罩；浴帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116903

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26
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[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 繩絨線織物（花邊）；頭髮裝飾品；紐扣；拉鏈；衣服裝飾品；假髮；針；人造花；服裝墊肩；修補

紡織品用熱黏合補片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116904

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理和組織諮詢；替他人推銷；人事管理諮詢；為商品和服務的買賣雙方提供在線

市場；文秘；會計；自動售貨機出租；為零售目的在通訊媒體上展示商品；藥用、獸醫用、衛生用

製劑和醫療用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116905

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 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 : 替他人研究和開發新產品；質量控制；計算機軟件設計；平面美術設計；藝術品鑒定；替他人創

建和維護網站；工業品外觀設計；室內裝飾設計；服裝設計。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116906

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香皂；清潔製劑；皮革保護劑（上光）；磨光製劑；香精油；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；空

氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116907

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 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 : 智能手錶（數據處理）；計步器；頭戴式耳機；照相機（攝影）；教學儀器；電開關；安全頭盔；

電鎖；電池充電器；眼鏡；穿戴式行動追蹤器；望遠鏡；動畫片；芯片（集成電路）；防事故、防

輻射、防火用服裝；智能手機用殼；智能手機用套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116908

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；珠寶首飾；小飾物（首飾）；護身符（首飾）；鑰匙圈（小飾

物或短鏈飾物）；項鏈（首飾）；鐘；錶；錶用禮品盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116909

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；紙巾；印刷出版物；書畫刻印作品；文具；硯臺；繪畫材料；教學材料（儀器除外）；模型用黏

土；念珠；筆記本；包裝用紙袋或塑料袋（信封、小袋）；鋼筆；印章（印）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116910

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；書包；家具用皮緣飾；皮製繫帶；行李箱；傘；手杖；寵物服裝；製香腸用腸衣；包。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116911

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 布；無紡布；人造絲織品；紡織品毛巾；紡織品製馬桶蓋罩；桌布（非紙製）；紡織品或塑料簾；

床上用覆蓋物；被子；床單和枕套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116912

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋；化裝舞會用服裝；成品衣；帽；襪；手套（服裝）；腰帶；圍巾；嬰兒全套衣；游泳衣；睡

眠用眼罩；浴帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116913

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26
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[511] 產品 Produtos : 繩絨線織物（花邊）；頭髮裝飾品；紐扣；拉鏈；衣服裝飾品；假髮；針；人造花；服裝墊肩；修補

紡織品用熱黏合補片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116914

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理和組織諮詢；替他人推銷；人事管理諮詢；為商品和服務的買賣雙方提供在線

市場；文秘；會計；自動售貨機出租；為零售目的在通訊媒體上展示商品；藥用、獸醫用、衛生用

製劑和醫療用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116915

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 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 : 替他人研究和開發新產品；質量控制；計算機軟件設計；平面美術設計；藝術品鑒定；替他人創

建和維護網站；工業品外觀設計；室內裝飾設計；服裝設計。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116916

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；書包；家具用皮緣飾；皮製繫帶；行李箱；傘；手杖；寵物服裝；製香腸用腸衣；包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116917

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理和組織諮詢；替他人推銷；人事管理諮詢；為商品和服務的買賣雙方提供在線

市場；文秘；會計；自動售貨機出租；為零售目的在通訊媒體上展示商品；藥用、獸醫用、衛生用

製劑和醫療用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116918

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 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 : 替他人研究和開發新產品；質量控制；計算機軟件設計；平面美術設計；藝術品鑒定；替他人創

建和維護網站；工業品外觀設計；室內裝飾設計；服裝設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116919

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26
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[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城余東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street #15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋；化裝舞會用服裝；成品衣；帽；襪；手套（服裝）；腰帶；圍巾；嬰兒全套衣；游泳衣；睡

眠用眼罩；浴帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116920

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/06/10 015522873 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/116921

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/06/10 015522915 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/116924

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26
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[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, ge-

mas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos crono-

métricos, relógios de parede e de mesa, relógios; amuletos (artigos de joalharia); berloques 

(joalharia); figurinhas (estatuetas) em metais preciosos; estatuetas em metal precioso; or-

namentos para chapéus em metais preciosos; missangas para fazer jóias; argolas para cha-

ves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); correntes para chaves (pequenos ador-

nos de joalharia ou correntes); fio de prata (artigos de joalharia); prata, não trabalhados ou 

moído; caixas para artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116925

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Distribuição e comercialização de, serviços de agência de importação e exportação relacio-

nados com, e publicidade e promoção de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou em plaqué dos mesmos, artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria e ins-

trumentos cronométricos, relógios de parede e de mesa, relógios, e caixas para artigos de 

joalharia; serviços de franquias relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de 

assessoria e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos; organização e condu-

ção de exposições, feiras e desfiles de moda para fins comerciais ou publicitários; promoção 

de vendas para terceiros; leilões; publicidade; gestão de empresas; administração de empre-

sas; serviços de escritório; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins 

de vendas a retalho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116926

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, ge-

mas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos crono-

métricos, relógios de parede e de mesa, relógios; amuletos (artigos de joalharia); berloques 

(joalharia); figurinhas (estatuetas) em metais preciosos; estatuetas em metal precioso; or-

namentos para chapéus em metais preciosos; missangas para fazer jóias; argolas para cha-

ves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); correntes para chaves (pequenos ador-

nos de joalharia ou correntes); fio de prata (artigos de joalharia); prata, não trabalhados ou 

moído; caixas para artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116927

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Distribuição e comercialização de, serviços de agência de importação e exportação relacio-

nados com, e publicidade e promoção de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou em plaqué dos mesmos, artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria e ins-

trumentos cronométricos, relógios de parede e de mesa, relógios, e caixas para artigos de 

joalharia; serviços de franquias relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de 

assessoria e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos; organização e condu-

ção de exposições, feiras e desfiles de moda para fins comerciais ou publicitários; promoção 

de vendas para terceiros; leilões; publicidade; gestão de empresas; administração de empre-

sas; serviços de escritório; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins 

de vendas a retalho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116928

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14
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[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, ge-

mas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos crono-

métricos, relógios de parede e de mesa, relógios; amuletos (artigos de joalharia); berloques 

(joalharia); figurinhas (estatuetas) em metais preciosos; estatuetas em metal precioso; or-

namentos para chapéus em metais preciosos; missangas para fazer jóias; argolas para cha-

ves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); correntes para chaves (pequenos ador-

nos de joalharia ou correntes); fio de prata (artigos de joalharia); prata, não trabalhados ou 

moído; caixas para artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116929

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/26

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Distribuição e comercialização de, serviços de agência de importação e exportação relacio-

nados com, e publicidade e promoção de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou em plaqué dos mesmos, artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria e ins-

trumentos cronométricos, relógios de parede e de mesa, relógios, e caixas para artigos de 

joalharia; serviços de franquias relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de 

assessoria e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos; organização e condu-

ção de exposições, feiras e desfiles de moda para fins comerciais ou publicitários; promoção 

de vendas para terceiros; leilões; publicidade; gestão de empresas; administração de empre-

sas; serviços de escritório; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins 

de vendas a retalho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116930

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; con-

gregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o trans-

porte dos mesmos), permitindo aos clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses 

produtos, sendo serviços fornecidos por lojas de vendas a retalho e por grosso, instalações 

para encomendas ou através de meios electrónicos; serviços de lojas de vendas a retalho e 

grosso relacionados com ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente), cute-

laria, armas brancas, pinças para  açúcar, metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou em plaqué, obras de arte feitos de metais preciosos, artigos de joalharia, pe-

dras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios, estojos para relógios, ar-

golas para chaves, molas para dinheiro (notas), objectos de imitação em ouro, pedras simi-

-preciosas, aparelhos e instalações de iluminação, candeeiros, couro e imitações de couro e 

artigos feitos destes materiais, couros, baús e sacos de viagem, artigos de papelaria, canetas 

(artigos de escritório), estojos para canetas, tinteiros e tintas (para canetas), utensílios e 

recipientes para uso doméstico ou para a cozinha, artigos de vidro, porcelana e faiança, 

tecidos e artigos têxteis, cobertas para cama, cobertas para mesa, vestuário, calçado, cha-

pelaria, jogos e brinquedos, decorações para árvores de Natal, artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116937

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : 粉嫩公主生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區小紅門鄉南四環成壽寺路308號城外誠商務樓四層1249號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 米酒；果酒（含酒精）；開胃酒；蘋果酒；蜂蜜酒；白蘭地；含酒精液體；含水果酒精飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116938

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : 粉嫩公主生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區小紅門鄉南四環成壽寺路308號城外誠商務樓四層1249號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 米酒；果酒（含酒精）；開胃酒；蘋果酒；蜂蜜酒；白蘭地；含酒精液體；含水果酒精飲料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116940

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis, capas para cama e cobertores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116941

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116942

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis, capas para cama e cobertores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116943

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27
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[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116944

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis, capas para cama e cobertores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116945

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116946

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116947

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas a retalho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116948

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Velas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116949

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis, capas para cama e cobertores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116950

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116951

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116952

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116953

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis, capas para cama e cobertores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116954

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis, capas para cama e cobertores.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116955

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis, capas para cama e cobertores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116956

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116957

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis, capas para cama e cobertores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116958

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, chapelaria, calçado.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116959

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis, capas para cama e cobertores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116960

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116961

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Velas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116962

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 



26552 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2016 年 12 月 22 日

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis, capas para cama e cobertores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116963

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116964

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116965

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis, capas para cama e cobertores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116966

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116967

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116968

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116969

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116970

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116971

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis, capas para cama e cobertores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116972

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116973

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis, capas para cama e cobertores.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116974

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : BAREFOOT DREAMS, INC.

 地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116975

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : Maria Helena Chan dos Santos Nunes Conceição

 地址 Endereço : 澳門偶像圍10號，置富閣，二座，GF樓S室 

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 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，灰，黃，藍，白色，黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/116976

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : AFONSO DOS SANTOS, VANESSA MANUELA

 地址 Endereço : Avn Son On, S/N Edf. Vodatel, R/C, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 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 : B圖為棗紅色，深紅色，BELLA TAIPA為棗紅色（ 如圖所示）。
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[210] 編號 N.º : N/116977

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

 地址 Endereço : 11, Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos; sacos desportivos; carteiras; sacos de mão; estojos de couro ou lâmina de couro; cou-

ro (bruto ou semi-trabalhados); imitação de couro; vestuário para animais de estimação; 

coleiras para animais; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalões; estojos para chaves; e 

sacos para alpinistas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116978

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

 地址 Endereço : 11, Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Colchas, roupa de cama, mantas para cama, mantas para o regaço, panos compridos para 

mesa, cortinas feitas de panos crus, tecido, toalhas de tecido, toalhetes de pano humedeci-

dos, toalhetes de pano para remover maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116979

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

 地址 Endereço : 11, Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Multibolsos (vestuário); calçado; sapatos; sapatos desportivos; botas para alpinismo; pal-

milhas para calçado; palmilhas; solas para calçado; peças de metal para calçado; vestuário 

desportivo; vestiário para corrida; uniformes para atletas; vestuário para treino; vestuário 

exterior; casações; vestidos tradicionais Coreanos; roupa interior; camisolas de lã; camisas; 

peúgas; meias; luvas (vestuário); abafos para as orelhas (vestuário); abafos para os pés, sem 

ser aquecidos electricamente; lenços estampados (lenços); xailes; lenços de cabeça; grava-

tas; bonés (chapelaria); vestuário impermeável; cintos (vestuário); e vestuário.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116980

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

 地址 Endereço : 11, Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Agências de promoção de vendas, serviços de vendas a retalho e por grosso a partir de um 

sítio na internet para vendas de mercadorias gerais; agências de promoção de vendas, ser-

viços de vendas a retalho e por grosso relacionados com vestuário, vestuário exterior, casa-

cões, roupa interior, camisolas de lã, camisas, joalharia, sacos, carteiras, calçado, sapatos, 

chapéus-de-chuva, vestuário de cama, artigos desportivos, equipamento para alpinistas, 

tendas, artigos ópticos, tecidos, relógios de parede e mesa, relógios, brinquedos, artigos de 

papelaria, acessórios de moda, cosméticos, bonés, chapéus, e artigos para campismo; publi-

cidade; e propaganda.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116984

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : 高明

   Gao Ming

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路43-53號A澳門廣場7樓T9 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 翻譯服務。 

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116985

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : José Luís Teves da Silva Carvalho

 地址 Endereço : Rua do Campo, 202, Edifício Fu Luen, 6.º N-Macau
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 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de edição, tradução e publicação de textos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116986

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/27

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dispositivos que aceitam uma aposta; armários para 

«slot machines», máquinas de jogos de azar e máquinas de jogo electrónicas e suas peças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116999

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/28

[730] 申請人 Requerente : 天地壹號飲料股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省江門市蓬江區棠下江盛二路21號 

 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；汽水；無酒精果汁；無酒精果汁飲料，無酒精蘋果酒，植物飲料，礦泉水（飲料），乳酸飲

料（果製品，非奶），純淨水（飲料），飲料製作配料。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117000

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/28

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, 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 : 眼鏡；光學鏡片；放大鏡；眼鏡框；眼鏡盒；太陽眼鏡；遮光眼罩；睡眠用眼罩；手提式或平板電

腦專用袋及防塵罩；隨機存取儲存器；閃存（數據存儲器）；電腦滑鼠；滑鼠墊；電腦用腕靠；衡
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器；行動電話；行動電話護套；行動電話外殼；個人用立體聲音響裝置；耳機；攝影器材套；插

座、插頭；連接器；裝飾用磁鐵；量杯；量匙；指南針；捲尺；體重器；行動電話車用固定架；數

位相框；桌上型電子計算機；電子記事簿；筆記型電腦；口袋型計算機；電腦遊戲程式；防身呼

救器；照相機；攝影機；運動用護頭盔；電子計算機；手機耳機孔用防塵塞；耳機收線器；手機

置放架；光學用螢幕保護膜。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117001

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/28

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬（未加工或半加工）；貴重金屬合金；珠寶；寶石；耳環；戒指（珠寶）；鏈（珠寶）；手

鐲（珠寶）；垂飾（珠寶）；胸針（珠寶）；鐘錶；計時器；手錶；時鐘；首飾盒；袖扣；鏈扣；領帶

夾（領帶飾針）；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；錶帶；錶盒；貴重金屬徽章；貴金屬製皮帶扣

環；隨身小飾物（珠寶飾品）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117002

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/28

[730] 申請人 Requerente : 統一企業股份有限公司

   Uni-President Enterprises Corp.

 地址 Endereço : 中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號

   No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Bebidas à base de chá, chá com leite, chá aromatizado com sumo de frutas, chá aromati-

zado com plantúlas de trigo, bebidas à base de café contendo leite, bebidas à base de café, 

bebidas à base de cacau, bebidas à base de chocolate, gelados, gelados com aparas de gelo, 

sorvetes (gelo), chupa-chupas gelados (picolés), gelados, gelados comestíveis, pós para gela-

dos, barras de gelado, gelados com aromas de bolo da lua, bolos de gelado, iogurte congela-

do (gelados de confeitaria), batidos de gelado.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117003

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/28

[730] 申請人 Requerente : 統一企業股份有限公司

   Uni-President Enterprises Corp.

 地址 Endereço : 中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號

   No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Bebidas à base de chá, chá com leite, chá aromatizado com sumo de frutas, chá aromati-

zado com plantúlas de trigo, bebidas à base de café contendo leite, bebidas à base de café, 

bebidas à base de cacau, bebidas à base de chocolate, gelados, gelados com aparas de gelo, 

sorvetes (gelo), chupa-chupas gelados (picolés), gelados, gelados comestíveis, pós para gela-

dos, barras de gelado, gelados com aromas de bolo da lua, bolos de gelado, iogurte congela-

do (gelados de confeitaria), batidos de gelado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117004

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/28

[730] 申請人 Requerente : 統一企業股份有限公司

   Uni-President Enterprises Corp.

 地址 Endereço : 中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號

   No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Bebidas à base de chá, chá com leite, chá aromatizado com sumo de frutas, chá aromati-

zado com plantúlas de trigo, bebidas à base de café contendo leite, bebidas à base de café, 

bebidas à base de cacau, bebidas à base de chocolate, gelados, gelados com aparas de gelo, 

sorvetes (gelo), chupa-chupas gelados (picolés), gelados, gelados comestíveis, pós para gela-

dos, barras de gelado, gelados com aromas de bolo da lua, bolos de gelado, iogurte congela-

do (gelados de confeitaria), batidos de gelado.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/117005

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/28

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY CREATION INC.

 地址 Endereço : Sunshine 60, 3-1-1, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-6025, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de casino; máquinas de diversão, automáticas e accionadas com moe-

das; «slot machines» [aparelhos de entretenimento sem moedas e sem fichas]; aparelhos de 

entretenimento para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de jogos electrónicos 

[accionados por moedas ou fichas]; máquinas de jogos; máquinas de jogos de «pinball» ver-

ticais japonesas; máquinas portáteis de jogos electrónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; 

artigos de ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de bilhar, giz para tacos de 

bilhar, bolas de bilhar, marcadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, copos para 

dados, jogos de xadrez, jogos de damas, aparelhos de prestidigitação, brinquedos para ani-

mais domésticos, cera para esquis, equipamento de pesca, bóias para pesca, redes para a 

recolha do peixe, linhas de pesca, canas de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; 

aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas para máquinas de «pinball»; «slot ma-

chines» para salões de «pachinko».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117006

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/28

[730] 申請人 Requerente : 理想家有限公司 

 地址 Endereço : 澳門牧場街61號新城市工業大廈1樓P 

 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 : 20

[511] 產品 Produtos : 床墊。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深綠，淺綠，淺藍，黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/117011

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/28

[730] 申請人 Requerente : De Beers UK Limited

 地址 Endereço : 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia e bijuterias; pedras preciosas e semi-preciosas; relojoa-

ria e instrumentos cronométricos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117012

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/28

[730] 申請人 Requerente : De Beers UK Limited

 地址 Endereço : 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

no sector de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, ar-

tigos de joalharia e bijutarias, pedras preciosas e semi-preciosas, relojoaria e instrumentos 

cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117013

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/28

[730] 申請人 Requerente : 酷牛（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場181-187號光輝集團商業中心6樓W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 : 29

[511] 產品 Produtos : 肉類產品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 130c –橙色，Pantone390c –綠色，Pantone 4625c –棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/117016

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 維妮衛生用品有限公司

   Winnie Sanitary Product Limited

 地址 Endereço : 5E Winner Building, 36 Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 成人紙尿褲、嬰兒紙尿褲、成人紙尿片、嬰兒紙尿片及濕紙巾。 



N.º 51 — 22-12-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 26563

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/117017

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 維妮衛生用品有限公司

   Winnie Sanitary Product Limited

 地址 Endereço : 5E Winner Building, 36 Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 成人紙尿褲、嬰兒紙尿褲、成人紙尿片、嬰兒紙尿片及濕紙巾。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色及淺紫色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/117022

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 下南洋餐飲文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路107號榮陞花園利華閣3樓J 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 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 : 棕色，米黃色，淺棕色，黑色，白色，藍色，深灰色，淺灰色，（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/117030

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

 地址 Endereço : 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 27105, 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 : 18
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[511] 產品 Produtos : Sacos de viagem; sacos de desporto; sacos de equipamento [com formato cilíndrico]; saco-

las de viagem; bolsas de cintura; mochilas com duas alças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117031

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

 地址 Endereço : 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 27105, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de viagem; sacos de desporto; sacos de equipamento [com formato cilíndrico]; saco-

las de viagem; bolsas de cintura; mochilas com duas alças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117032

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 亞洲先鋒娛樂股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈1樓AA室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 投幣啟動的設備用的機械裝置；自動售票機；計數器；已錄製的計算機操作程序；計算機外圍

設備；計算機周邊設備；電腦軟件（錄製好的）；計算機遊戲軟件。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117033

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 亞洲先鋒娛樂股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈1樓AA室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂；文娛節目；提供娛樂設施；遊戲。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117034

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 亞洲先鋒娛樂股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈1樓AA室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 進出口代理；成本價格分析；廣告傳播；辦公機器和設備出租；貨物展出；公共關係；替他人推

銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；對購買定單進行行政處理。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117035

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 何志偉 

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街126-128號嘉寶大廈地下C號舖 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；提供餐飲服務；餐廳。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117036

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 何志偉 

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街126-128號嘉寶大廈地下C號舖 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；提供餐飲服務；餐廳。 



26566 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2016 年 12 月 22 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117043

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, 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 : 漂白劑（洗衣）；洗衣製劑；清潔製劑；拋光製劑；擦亮製劑；研磨製劑；化妝品；香水；香料；香

料（空氣用）；乾花瓣與香料混合物（香料）；芳香制（香料）；香精油；肥皂；洗滌劑；牙膏；洗

髮劑；護髮劑；潤膚乳；護手霜；護足霜；指甲護理製劑；潤唇膏；保濕型護膚霜；保濕型護膚

乳；保濕型護膚凝露；美白護膚製劑；面部和皮膚用面膜；粉底；爽膚水；眼膜；眼霜；眼部皮膚

用凝露；皮膚按摩乳；嬰兒油；嬰兒撲粉。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117044

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, 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 : 眼鏡；光學鏡片；放大鏡；眼鏡框；眼鏡盒；太陽眼鏡；遮光眼罩；睡眠用眼罩；手提式或平板電

腦專用袋及防塵罩；隨機存取儲存器；閃存（數據存儲器）；電腦滑鼠；滑鼠墊；電腦用腕靠；衡

器；行動電話；行動電話護套；行動電話外殼；個人用立體聲音響裝置；耳機；攝影器材套；插

座、插頭；連接器；裝飾用磁鐵；量杯；量匙；指南針；捲尺；體重器；行動電話車用固定架；數

位相框；桌上型電子計算機；電子記事簿；筆記型電腦；口袋型計算機；電腦遊戲程式；防身呼

救器；照相機；攝影機；運動用護頭盔；電子計算機；機耳機孔用防塵塞；耳機收線器；手機置

放架；光學用螢幕保護膜。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117045

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, 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 : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬（未加工或半加工）；貴重金屬合金；珠寶；寶石；耳環；戒指（珠寶）；鏈（珠寶）；手

鐲（珠寶）；垂飾（珠寶）；胸針（珠寶）；鐘錶；計時器；手錶；時鐘；首飾盒；袖扣；鏈扣；領帶

夾（領帶飾針）；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；錶帶；錶盒；貴重金屬徽章；貴金屬製皮帶扣

環；隨身小飾物（珠寶飾品）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117046

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, 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 : 寵物服裝；動物項圈；動物用覆套；繫寵物用皮帶；皮或仿皮（牲口的）繫繩；皮及仿皮製動物項

圈；馬具；皮革（半加工或未加工）；仿皮革；動物皮；行李箱；旅行包；皮箱；傘；陽傘；手杖；用

於裝化妝用品的手提包（空的）；手提包；有肩帶的包；小皮夾；女用無帶手提包；大手提袋；

帆布背包；背包；書包；購物袋；環保袋；可當椅凳的手杖；公事包；信封式女用手提包；旅行用

衣袋；信用卡夾（皮）；鑰匙包；零錢包；文件夾（皮）；皮革製或仿皮革製文件夾；名片皮夾；皮

革製或仿皮革製日記簿封套；皮革製或仿皮革製護照夾；皮製支票簿皮夾；旅行證件皮夾；皮革

製或仿皮革製鑰匙包；錢包；皮包；皮製帶（非服飾用）；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮製繫

帶；皮箍帶；皮製肩帶；皮墊；便當袋。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117047

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, 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 : 成衣；服裝；上衣；夾克衫；牛仔褲；褲子；短褲；襯衫；寬鬆的上衣；T恤衫；裙子；汗衫；外套；

套裝；針織服裝；皮衣（服裝）；仿皮服裝；皮製服裝；風衣；羽絨服裝；內褲；內衣；睡衣；浴袍；

童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；運動服裝；防水服；雨衣；化裝舞會用服裝；晚裝連衣裙；緊身衣；

緊身褲；乳罩；綁腿；襪；長襪；短襪；非電熱式暖腳套；鞋；涼鞋；運動鞋；靴；拖鞋；帽子；帽子

（頭戴）；服裝用手套；禦寒用耳罩（服裝）；披肩；領帶；圍巾；頭巾；頭帶（服裝）；服飾用肩

帶；服裝帶（衣服）；腰帶；皮帶（服飾用）；女式披肩；圍裙。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117048

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

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

 地址 Endereço : 22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, 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 : 零售、批發及透過郵寄、電話的訂購服務，透過互聯網及電腦在線的訂購、零售及分配服務；

上屬所有與漂白劑（洗衣）；洗衣製劑；清潔製劑；拋光製劑；擦亮製劑；研磨製劑；化妝品；香

水；香料；香料（空氣用）；乾花瓣與香料混合物（香料）；芳香制（香料）；香精油；肥皂；洗滌

劑；牙膏；洗髮劑；護髮劑；潤膚乳；護手霜；護足霜；指甲護理製劑；潤唇膏；保濕型護膚霜；

保濕型護膚乳；保濕型護膚凝露；美白護膚製劑；面部和皮膚用面膜；粉底；爽膚水；眼膜；眼

霜；眼部皮膚用凝露；皮膚按摩乳；嬰兒油；嬰兒撲粉；香味蠟燭；蠟燭；蠟蕊；燈用燈芯；燃

料；工業用蠟；工業用油；潤滑劑；引火劑（燃料）；除塵製劑；電能；止汗藥劑；消毒鎮痛劑；醫

療用浴劑；衛生口罩；包紮用紗布；醫藥用膠囊；醫療用眼罩；月經帶；衛生棉；脫脂棉；絆創膏；

醫療用貼布；繃帶；包紮繃帶；醫藥用火棉膠劑；哺乳用墊；嬰兒乳狀麵粉；棉花棒；藥用膠囊；

空氣除臭劑；空氣淨化製劑；房間空氣除臭劑；非人體用除臭劑；環境衛生用消毒劑；殺蟲劑；

殺寄生蟲劑；殺真菌劑；寵物用紙製或纖維製尿布；金屬製掛鎖；不屬別類之金屬五金零件；普

通金屬製箱；金屬製錢箱；空的金屬製工具箱；保險箱；寵物用鏈子（金屬）；寵物掛鈴；寵物

用扣環（不用於服裝）；牽寵物的金屬鏈；牽寵物的吊鉤（金屬）；動物用頸鏈（金屬）；動物用

金屬身份牌；寵物用金屬門；寵物用金屬活動門板；未加工或半加工普通金屬；普通金屬以及

其合金；五金器具（小）；普通金属小雕像；刀剪；刮削工具（手工具）；非電動雞蛋切片器；方糖

夾；非電動開罐器；胡桃鉗；湯匙；餐叉；餐刀；非電熨斗；縫紉用穿線器；刮鬍刀盒；指甲剪；修

指甲用具組；指甲修整用具；搗碎工具（手工具）；搗碎用研缽；手動手工具；電熨斗；電捲髮用

手工具；眼鏡；光學鏡片；放大鏡；眼鏡框；眼鏡盒；太陽眼鏡；遮光眼罩；睡眠用眼罩；手提式

或平板電腦專用袋及防塵罩；隨機存取儲存器；閃存（數據存儲器）；電腦滑鼠；滑鼠墊；電腦

用腕靠；衡器；行動電話；行動電話護套；行動電話外殼；個人用立體聲音響裝置；耳機；攝影

器材套；插座、插頭；連接器；裝飾用磁鐵；量杯；量匙；指南針；捲尺；體重器；行動電話車用

固定架；數位相框；桌上型電子計算機；電子記事簿；筆記型電腦；口袋型計算機；電腦遊戲程

式；防身呼救器；照相機；攝影機；運動用護頭盔；電子計算機；手機耳機孔用防塵塞；耳機收

線器；手機置放架；光學用螢幕保護膜；奶嘴；奶瓶；奶瓶流量調節器；冰枕；包紮三角巾；支撐

繃帶；醫療用冰袋；美容用按摩器；電動按摩器；醫療用手套；耳挖；口罩；貴重金屬（未加工或

半加工）；貴重金屬合金；珠寶；寶石；耳環；戒指（珠寶）；鏈（珠寶）；手鐲（珠寶）；垂飾（珠

寶）；胸針（珠寶）；鐘錶；計時器；手錶；時鐘；首飾盒；袖扣；鏈扣；領帶夾（領帶飾針）；鑰匙

圈（小飾物或短鏈飾物）；錶帶；錶盒；貴重金屬徽章；貴金屬製皮帶扣環；隨身小飾物（珠寶

飾品）；紙；卡紙板；卡紙板製品；印刷品；文具；美術用品；塑料包裝用品；墨水及備用替換墨

水；個人備忘記事本；日記簿；墨水池；墨水台；支票本（支票簿）封面；文具及家庭用膠帶；事

務用膠帶分配器；相簿；書籤；紙箱或紙板箱；日曆；卡片盒；卡片；目錄；文件夾；信封；活頁

夾；筆記本；便條簿；小冊子；護照套；鋼筆；鉛筆；原子筆；自來水筆；顏色筆；筆盒；相片架；

明信片；印刷刊物；便箋簿；活頁簿；蠟筆；削鉛筆機；圖釘；文具夾；橡皮擦；紙製商標吊牌；

封套（文具）；封蠟；印台；書寫用墊板；文具用尺；紙夾；貼紙；非紡織品製標籤；修正液；文具

或家庭用漿糊；膠黏劑（文具或家庭用）；事務用釘書機；紙製容器；紙製旗幟；衛生用紙；紙

巾；紙餐巾；紙製杯墊；紙製餐具墊；紙板製或紙製包裝瓶用封套；厚紙板；包裝紙；書寫用紙；
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紙製標價吊牌；日記簿封套；手機裝飾用貼紙；寵物服裝；動物項圈；動物用覆套；繫寵物用皮

帶；皮或仿皮（牲口的）繫繩；皮及仿皮製動物項圈；馬具；皮革（半加工或未加工）；仿皮革；動

物皮；行李箱；旅行包；皮箱；傘；陽傘；手杖；用於裝化妝用品的手提包（空的）；手提包；有肩

帶的包；小皮夾；女用無帶手提包；大手提袋；帆布背包；背包；書包；購物袋；環保袋；可當椅

凳的手杖；公事包；信封式女用手提包；旅行用衣袋；信用卡夾（皮）；鑰匙包；零錢包；文件夾

（皮）；皮革製或仿皮革製文件夾；名片皮夾；皮革製或仿皮革製日記簿封套；皮革製或仿皮革

製護照夾；皮製支票簿皮夾；旅行證件皮夾；皮革製或仿皮革製鑰匙包；錢包；皮包；皮製帶（非

服飾用）；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮製繫帶；皮箍帶；皮製肩帶；皮墊；便當袋；坐墊；軟

靠墊；枕頭；床墊；木製容器；扇子；非電動個人用扇；家具；非金屬製籃；非金屬製箱；露營用

睡袋；風鈴；塑膠製包裝容器；非金屬製貯藏箱；鏡子（玻璃鏡）；相框；寵物軟墊；非金屬的衣

服掛鉤；家具用非金屬附件；非醫用氣墊；非金屬製鑰匙圈；塑膠製小雕像；家庭寵物用籠子；

寵物用稻草箱（盤）；用於置放寵物食品及飲品的塑料容器；動物用梳；家用或廚房用非貴重金

屬器皿；家用或廚房用容器；梳；家用海綿；刷子（非畫刷）；製刷原料；清潔器具（手工操作）；

清潔用鋼絲絨；未加工或半加工玻璃（建築玻璃除外）；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；

餐具（刀、叉、匙除外）；碗（盆）；碟；盤；罐；調味品瓶；胡椒瓶；糖碗；奶油碟；鹽瓶；蛋杯；家

用托盤；瓶；水瓶；杯；非紙製或非紡織品製墊子；家用器皿；廚房用具；非紙製或非紡織品製

杯墊；飯盒；開瓶器；玻璃瓶（容器）；玻璃盒；飲用器皿；茶具；茶壺；茶葉罐；咖啡具；非電咖

啡壺；肥皂盒；肥皂分配器；紙巾分配金屬盒；衛生紙分配器；盥洗室器具；花瓶；垃圾桶；衣

夾；非醫用噴霧器；蠟燭架（燭台）；鞋拔；香爐；梳；牙刷；牙刷架；牙刷座；牙簽盒；化妝用具；

化妝用具盒；梳妝盒；擦皮膚用摩擦海綿；香水噴瓶；食物保溫容器；隔熱容器；飲料隔熱容

器；製方塊冰用模；清潔器具（手工操作）；洗衣袋；瓷器；陶器；旅行用保溫水壺；運動用水壺；

旅行用水壺；不鏽鋼水瓶；攜帶式飲料隔熱容器；隔熱手套；鍋墊；杓；砧板；抹布；廚房用非電

動攪拌器；餐巾架；餐巾環；餐盤；筷子；榨汁器；人體清潔用刷；清潔用抹布；清潔用海綿；非

人體用清潔用刷；洗澡用海綿；化妝用海棉；衣刷；非金屬製存錢筒；家事用手套；香精台；鞋

刷；寵物食用小碟；瓷、赤陶或玻璃塑像；食品保溫袋，水瓶或水壺用套；織物；紡織織物；布製

標籤；紡織製壁掛；毛氈；毛毯；毛巾；紡織製餐巾；紡織製手帕；紡織品洗臉巾；浴巾；床罩；

床單；枕頭套；被子；被罩；被褥；被套；床上用毯；旅行毯（蓋膝用毯）；鴨絨被；羊毛被；羽絨

被；壁毯；掛毯；桌布；墊子（餐桌用布）；非紙製桌巾；非紙製桌墊；紡織製餐具墊布；紡織製

桌上杯墊；墊套；紡織製簾；塑膠製簾；紡織製浴簾；塑膠製浴簾；配合外型的馬桶蓋套；盥洗

清潔用手套；紡織製衛生紙盒套；面紙盒套；衣服除外之浴用亞麻布製品；紡織材料製簾帳束

帶；成衣；服裝；上衣；夾克衫；牛仔褲；褲子；短褲；襯衫；寬鬆的上衣；T恤衫；裙子；汗衫；外

套；套裝；針織服裝；皮衣（服裝）；仿皮服裝；皮製服裝；風衣；羽絨服裝；內褲；內衣；睡衣；浴

袍；童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；運動服裝；防水服；雨衣；化裝舞會用服裝；晚裝連衣裙；緊身

衣；緊身褲；乳罩；綁腿；襪；長襪；短襪；非電熱式暖腳套；鞋；涼鞋；運動鞋；靴；拖鞋；帽子；

帽子（頭戴）；服裝用手套；禦寒用耳罩（服裝）；披肩；領帶；圍巾；頭巾；頭帶（服裝）；服飾用

肩帶；服裝帶（衣服）；腰帶；皮帶（服飾用）；女式披肩；圍裙；非貴重金屬製衣服用徽章；髮

帶；髮夾；髮束；髮圈；髮飾品；鞋帶；縫針；鉤針；針線盒；安全別針；鈕扣；流蘇；編織帶；假

鬍鬚；假髭；髮捲；手機吊飾品；繩線編織手工藝品；地毯；小地毯；墊席；枕席；浴室防滑墊；

門前擦鞋墊；汽車用墊毯；防滑墊；地墊；牆紙；非紡織品裝飾壁掛；玩具；洋娃娃；玻璃雪球；

玩具小塑像；玩具氣球；模型玩具公仔；模型玩具；橡皮玩具；掌上型液晶螢幕遊戲機；撲克

牌；家庭寵物用玩具；不與電視或電腦連用之電子遊戲機；遊戲器具；健身訓練器；運動用具；

運動用球；嬉水用玩具游泳池；游泳圈；輪式溜冰鞋；射箭運動用具；滑板；哨子；釣具；聖誕樹

裝飾品（燈飾和糖果除外）；與外接顯示屏幕或顯示器連用之電子遊樂器；咖啡；可可；茶；未烘

焙咖啡；甜點；糖；糖果；巧克力；冰淇淋；聖代冰淇淋；冰沙；食用冰；果汁製成之刨冰；餅乾；

糕點；麵包；穀類調製品；熟水餃；三明治；肉包；漢堡；披薩；便當；肉派餅；啤酒；碳酸飲料；

汽水；不含酒精水果飲料；乳清飲料；蔬菜汁；調味及非調味水；調味及非調味礦泉水；調味及

非調味氣泡水；清涼飲料；果汁；水果及果汁為主之氣泡飲料；蘇打飲料；含冷凍水果之飲料。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117051

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 陝西重型汽車有限公司 

 地址 Endereço : 中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭工業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 陸、空、水或鐵路用機動運載器；汽車；汽車底盤；陸地車輛引擎；機動車的前後橋；汽車車身；

陸地車輛變速箱；自行車；澆鑄車；車輛輪胎；船；摩托車；車輛座位；卡車；越野車；野營車；消

防水管車；拖車（車輛）；清潔車；運輸用軍車；混凝土攪拌車；貨車（車輛）；公共汽車；汽車底

盤；車輪。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117052

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 陝西重型汽車有限公司 

 地址 Endereço : 中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭工業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 陸、空、水或鐵路用機動運載器；汽車；汽車底盤；陸地車輛引擎；機動車的前後橋；汽車車身；

陸地車輛變速箱；自行車；澆鑄車；車輛輪胎；船；摩托車；車輛座位；卡車；越野車；野營車；消

防水管車；拖車（車輛）；清潔車；運輸用軍車；混凝土攪拌車；貨車（車輛）；公共汽車；汽車底

盤；車輪。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117053

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 陝西重型汽車有限公司 

 地址 Endereço : 中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭工業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 



N.º 51 — 22-12-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 26571

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告策劃；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；商業

管理輔助；商業場所搬遷；將信息編入計算機數據庫；組織技術展覽。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117054

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 陝西重型汽車有限公司 

 地址 Endereço : 中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭工業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 汽車保養和修理；車輛加油站；汽車清洗；車輛服務站（加油和維護）；車輛拋光；輪胎翻新；

車輛加潤滑油；防銹；建築；電器設備安裝和修理。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117055

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 陝西重型汽車有限公司 

 地址 Endereço : 中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭工業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 陸、空、水或鐵路用機動運載器；汽車；汽車底盤；陸地車輛引擎；機動車的前後橋；汽車車身；

陸地車輛變速箱；自行車；澆鑄車；車輛輪胎；船；摩托車；車輛座位；卡車；越野車；野營車；消

防水管車；拖車（車輛）；清潔車；運輸用軍車；混凝土攪拌車；貨車（車輛）；公共汽車；汽車底

盤；車輪。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117056

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 陝西重型汽車有限公司 
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 地址 Endereço : 中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭工業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告策劃；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；商業

管理輔助；商業場所搬遷；將信息編入計算機數據庫；組織技術展覽。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117057

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 陝西重型汽車有限公司 

 地址 Endereço : 中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭工業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 汽車保養和修理；車輛加油站；汽車清洗；車輛服務站（加油和維護）；車輛拋光；輪胎翻新；

車輛加潤滑油；防銹；建築；電器設備安裝和修理。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117058

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[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/117059

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 維妮衛生用品有限公司

   Winnie Sanitary Product Limited

 地址 Endereço : 5E Winner Building, 36 Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 成人紙尿褲、嬰兒紙尿褲、成人紙尿片、嬰兒紙尿片及濕紙巾。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色、白色及橙色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/117060

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : BOUYGUES CONSTRUCTION

 地址 Endereço : 1, avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de pesquisa financeira relacionados com operações de construção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117061

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : BOUYGUES CONSTRUCTION

 地址 Endereço : 1, avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt 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 : Construção de residências; construção de casas; construção de estradas; construção de 

pontes; construção de túneis; informações sobre construção; supervisão de obras de cons-

trução; trabalhos de pintura (interiores e exteriores); trabalhos em gesso; trabalhos de ca-

nalização; trabalhos de cobertura de telhados; impermeabilização de edifícios; demolição 

de construções; serviços de aluguer de maquinaria e ferramentas para a área da constru-

ção; limpeza de interiores de edifícios; limpeza exterior de edifícios; limpeza de janelas; 

montagem de andaimes; decoração, equipamento, manutenção e reparação de edifícios, es-

tradas, pontes, túneis e construções; missões de serviço enquanto empreiteiros principais, 

agentes de empreiteiros principais e responsáveis pela direcção de obras, nomeadamente 

supervisão (direcção) em matéria de trabalhos de construção; serviços de assessoria para 

organização operacional do local de construção com uma abordagem de desenvolvimento 

sustentável e de poupança energética; consultadoria em matéria de construção; serviços de 

terraplanagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117062

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31
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[730] 申請人 Requerente : BOUYGUES CONSTRUCTION

 地址 Endereço : 1, avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt 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 : Avaliações, análises e investigações nos domínios da ciência e da tecnologia prestadas por 

engenheiros; estudos de projectos técnicos; arquitectura; design de decoração de interiores; 

elaboração (concepção), instalação, manutenção, actualização e aluguer de software; elabo-

ração de planos para construção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117063

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : BOUYGUES CONSTRUCTION

 地址 Endereço : 1, avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de pesquisa financeira relacionados com operações de construção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117064

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : BOUYGUES CONSTRUCTION

 地址 Endereço : 1, avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt 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 : Construção de residências; construção de casas; construção de estradas; construção de 

pontes; construção de túneis; informações sobre construção; supervisão de obras de cons-

trução; trabalhos de pintura (interiores e exteriores); trabalhos em gesso; trabalhos de ca-

nalização; trabalhos de cobertura de telhados; impermeabilização de edifícios; demolição 

de construções; serviços de aluguer de maquinaria e ferramentas para a área da constru-

ção; limpeza de interiores de edifícios; limpeza exterior de edifícios; limpeza de janelas; 

montagem de andaimes; decoração, equipamento, manutenção e reparação de edifícios, es-

tradas, pontes, túneis e construções; missões de serviço enquanto empreiteiros principais, 

agentes de empreiteiros principais e responsáveis pela direcção de obras, nomeadamente 

supervisão (direcção) em matéria de trabalhos de construção; serviços de assessoria para 

organização operacional do local de construção com uma abordagem de desenvolvimento 

sustentável e de poupança energética; consultadoria em matéria de construção; serviços de 

terraplanagem.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117065

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : BOUYGUES CONSTRUCTION

 地址 Endereço : 1, avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt 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 : Avaliações, análises e investigações nos domínios da ciência e da tecnologia prestadas por 

engenheiros; estudos de projectos técnicos; arquitectura; design de decoração de interiores; 

elaboração (concepção), instalação, manutenção, actualização e aluguer de software; elabo-

ração de planos para construção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117066

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : JANSSEN SCIENCES IRELAND UC

 地址 Endereço : Eastgate Village, Eastgate Little Island County Cork, Irlanda

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117067

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : JANSSEN SCIENCES IRELAND UC

 地址 Endereço : Eastgate Village, Eastgate Little Island County Cork, Irlanda

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/117068

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 絕味食品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市芙蓉區晚報大道267號晚報大廈1608室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；會議室出租；養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄

養；烹飪設備出租。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117069

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : SEVENTY SEVEN INVEST LTD.

 地址 Endereço : 13, Fairway Heights Camberley, Surrey, GU15 1NJ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潔膚乳液；成套化妝品；減肥用化妝品；化妝品；皮膚增白霜；香精油；美容面膜；化妝用油；護

膚用化妝劑；防曬劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117070

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 京都養生堂製藥廠有限公司

   Jing Du Yang Sheng Tang Chinese Herbal Manufacturing Limited

 地址 Endereço : 香港新界青衣長達路14-20號，偉力工業大廈A座9樓1-12室

   Units 1-12, 9th Floor, Block A, Vigor Industrial Building, No. 14-20 Cheung Tat Road, 

Tsing Yi, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥，中藥飲片，中成藥，片藥，膠囊劑，針劑，藥酒，消毒劑，生化藥品，抗生素，血液製品，

醫用化學製劑，醫用營養飲料，醫用營養片，醫用營養膠囊，醫用營養食物，醫用營養物品，殺

蟲劑，醫用膠棉，牙科用藥，空氣清新劑，獸醫用藥，隱形眼鏡用溶液，衛生巾。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/117071

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 京都養生堂製藥廠有限公司

   Jing Du Yang Sheng Tang Chinese Herbal Manufacturing Limited

 地址 Endereço : 香港新界青衣長達路14-20號，偉力工業大廈A座9樓1-12室

   Units 1-12, 9th Floor, Block A, Vigor Industrial Building, No. 14-20 Cheung Tat Road, 

Tsing Yi, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥，中藥飲片，中成藥，片藥，膠囊劑，針劑，藥酒，消毒劑，生化藥品，抗生素，血液製品，

醫用化學製劑，醫用營養飲料，醫用營養片，醫用營養膠囊，醫用營養食物，醫用營養物品，殺

蟲劑，醫用膠棉，牙科用藥，空氣清新劑，獸醫用藥，隱形眼鏡用溶液，衛生巾。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117072

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 京都養生堂製藥廠有限公司

   Jing Du Yang Sheng Tang Chinese Herbal Manufacturing Limited

 地址 Endereço : 香港新界青衣長達路14-20號，偉力工業大廈A座9樓1-12室

   Units 1-12, 9th Floor, Block A, Vigor Industrial Building, No. 14-20 Cheung Tat Road, 

Tsing Yi, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥，中藥飲片，中成藥，片藥，膠囊劑，針劑，藥酒，消毒劑，生化藥品，抗生素，血液製品，

醫用化學製劑，醫用營養飲料，醫用營養片，醫用營養膠囊，醫用營養食物，醫用營養物品，殺

蟲劑，醫用膠棉，牙科用藥，空氣清新劑，獸醫用藥，隱形眼鏡用溶液，衛生巾。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117073

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : 京都養生堂製藥廠有限公司

   Jing Du Yang Sheng Tang Chinese Herbal Manufacturing Limited

 地址 Endereço : 香港新界青衣長達路14-20號，偉力工業大廈A座9樓1-12室

   Units 1-12, 9th Floor, Block A, Vigor Industrial Building, No. 14-20 Cheung Tat Road, 

Tsing Yi, New Territories, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥，中藥飲片，中成藥，片藥，膠囊劑，針劑，藥酒，消毒劑，生化藥品，抗生素，血液製品，

醫用化學製劑，醫用營養飲料，醫用營養片，醫用營養膠囊，醫用營養食物，醫用營養物品，殺

蟲劑，醫用膠棉，牙科用藥，空氣清新劑，獸醫用藥，隱形眼鏡用溶液，衛生巾。  

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/100708 2016/11/24 2016/11/24 Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD 41

N/101241 2016/11/24 2016/11/24 Vico Foundation Limited 35

N/101242 2016/11/24 2016/11/24 Vico Foundation Limited 36

N/101243 2016/11/24 2016/11/24 Vico Foundation Limited 42

N/105766 2016/11/24 2016/11/24 忠誠藥房有限公司 05

N/105767 2016/11/24 2016/11/24 忠誠藥房有限公司 05

N/107889 2016/11/24 2016/11/24 森道健康產業有限公司

Samlo Health Assets Limited

05

N/108576 2016/11/24 2016/11/24 Uber Technologies, Inc. 09

N/108577 2016/11/24 2016/11/24 Uber Technologies, Inc. 35

N/108578 2016/11/24 2016/11/24 Uber Technologies, Inc. 38

N/108579 2016/11/24 2016/11/24 Uber Technologies, Inc. 39

N/108580 2016/11/24 2016/11/24 Uber Technologies, Inc. 42

N/108581 2016/11/24 2016/11/24 Uber Technologies, Inc. 09

N/108582 2016/11/24 2016/11/24 Uber Technologies, Inc. 35
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N/108583 2016/11/24 2016/11/24 Uber Technologies, Inc. 38

N/108584 2016/11/24 2016/11/24 Uber Technologies, Inc. 39

N/108585 2016/11/24 2016/11/24 Uber Technologies, Inc. 42

N/108764 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 09

N/108765 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 16

N/108766 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 35

N/108767 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 36

N/108768 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 37

N/108769 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 38

N/108770 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 41

N/108771 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 42

N/108772 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 43

N/108773 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 45

N/108774 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 09

N/108775 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 16

N/108776 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 35

N/108777 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 36

N/108778 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 37

N/108779 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 38

N/108780 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 41

N/108781 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 42

N/108782 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 43

N/108783 2016/11/24 2016/11/24 AT&T Intellectual Property II, L.P. 45

N/109199 2016/11/24 2016/11/24 長興品牌管理有限公司

EVERGREEN BRAND MANAGEMENT LIMITED

25

N/109200 2016/11/24 2016/11/24 長興品牌管理有限公司

EVERGREEN BRAND MANAGEMENT LIMITED

35

N/109201 2016/11/24 2016/11/24 長興品牌管理有限公司

EVERGREEN BRAND MANAGEMENT LIMITED

35

N/109202 2016/11/24 2016/11/24 長興品牌管理有限公司

EVERGREEN BRAND MANAGEMENT LIMITED

25

N/109480 2016/11/24 2016/11/24 盧同亮

陳笑玲

30

N/109481 2016/11/24 2016/11/24 盧同亮

陳笑玲

29

N/109790 2016/11/24 2016/11/24 容淑儀 30
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N/109791 2016/11/24 2016/11/24 容淑儀 43

N/109878 2016/11/24 2016/11/24 潔寶清潔有限公司 37

N/109879 2016/11/24 2016/11/24 潔寶清潔有限公司 37

N/110280 2016/11/24 2016/11/24 Cobra Brands (Proprietary) Limited 06

N/110281 2016/11/24 2016/11/24 Cobra Brands (Proprietary) Limited 11

N/110286 2016/11/24 2016/11/24 Cirrus Logic, Inc. 09

N/110287 2016/11/24 2016/11/24 SANOFI 05

N/110288 2016/11/24 2016/11/24 SANOFI 42

N/110289 2016/11/24 2016/11/24 SANOFI 44

N/110291 2016/11/24 2016/11/24 Perfect Bar, LLC 05

N/110292 2016/11/24 2016/11/24 Perfect Bar, LLC 05

N/110561 2016/11/24 2016/11/24 勸奉堂製藥股份有限公司 05

N/110698 2016/11/24 2016/11/24 MARTELL & CO 33

N/110732 2016/11/24 2016/11/24 中國移動國際有限公司

CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED

38

N/110733 2016/11/24 2016/11/24 中國移動國際有限公司

CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED

09

N/110734 2016/11/24 2016/11/24 中國移動國際有限公司

CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED

35

N/110735 2016/11/24 2016/11/24 中國移動國際有限公司

CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED

38

N/110736 2016/11/24 2016/11/24 中國移動國際有限公司

CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED

39

N/110737 2016/11/24 2016/11/24 中國移動國際有限公司

CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED

42

N/110738 2016/11/24 2016/11/24 中國移動國際有限公司

CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED

43

N/110930 2016/11/24 2016/11/24 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/110931 2016/11/24 2016/11/24 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/110932 2016/11/24 2016/11/24 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/111056 2016/11/24 2016/11/24 阿波特斯科技有限公司

Apotex Technologies Inc.

05

N/111057 2016/11/24 2016/11/24 阿波特斯科技有限公司

Apotex Technologies Inc.

42

N/111125 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 01

N/111126 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 02

N/111127 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 06
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N/111128 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 11

N/111129 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 12

N/111130 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 19

N/111131 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 20

N/111132 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 40

N/111133 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 42

N/111134 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 01

N/111135 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 02

N/111136 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 06

N/111137 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 11

N/111138 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 12

N/111139 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 19

N/111140 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 20

N/111141 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 40

N/111142 2016/11/24 2016/11/24 Alcoa Inc. 42

N/111278 2016/11/24 2016/11/24 AEterna Zentaris GmbH 05

N/111366 2016/11/24 2016/11/24 Bulgari S.p.A. 03

N/111430 2016/11/24 2016/11/24 IDILIA FOODS, S.L. 30

N/111438 2016/11/24 2016/11/24 NANOBIOTIX 05

N/111439 2016/11/24 2016/11/24 NANOBIOTIX 10

N/111440 2016/11/24 2016/11/24 NANOBIOTIX 05

N/111441 2016/11/24 2016/11/24 NANOBIOTIX 10

N/111561 2016/11/24 2016/11/24 凱樂股份有限公司 09

N/111562 2016/11/24 2016/11/24 凱樂股份有限公司 41

N/111563 2016/11/24 2016/11/24 凱樂股份有限公司 42

N/111659 2016/11/24 2016/11/24 湖南恒聯水產品有限公司 29

N/111671 2016/11/24 2016/11/24 Soo Beauté Limited 03

N/111672 2016/11/24 2016/11/24 Soo Beauté Limited 35

N/111673 2016/11/24 2016/11/24 Soo Beauté Limited 03

N/111674 2016/11/24 2016/11/24 Soo Beauté Limited 35

N/111697 2016/11/24 2016/11/24 ASIA GOLDEN DRAGON TRADING COMPANY LIMITED 07

N/111698 2016/11/24 2016/11/24 ASIA GOLDEN DRAGON TRADING COMPANY LIMITED 10

N/111699 2016/11/24 2016/11/24 ASIA GOLDEN DRAGON TRADING COMPANY LIMITED 11

N/111700 2016/11/24 2016/11/24 ASIA GOLDEN DRAGON TRADING COMPANY LIMITED 28
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N/111701 2016/11/24 2016/11/24 東莞卡瑞恩實業有限公司 14

N/111702 2016/11/24 2016/11/24 Exelixis, Inc.   05

N/111713 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 03

N/111714 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 03

N/111715 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 03

N/111716 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 03

N/111717 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 03

N/111786 2016/11/24 2016/11/24 佛山市順德區猪肉婆私房菜有限公司 16

N/111787 2016/11/24 2016/11/24 佛山市順德區猪肉婆私房菜有限公司 43

N/111788 2016/11/24 2016/11/24 佛山市順德區猪肉婆私房菜有限公司 16

N/111789 2016/11/24 2016/11/24 佛山市順德區猪肉婆私房菜有限公司 43

N/111790 2016/11/24 2016/11/24 佛山市順德區猪肉婆私房菜有限公司 16

N/111791 2016/11/24 2016/11/24 佛山市順德區猪肉婆私房菜有限公司 43

N/111792 2016/11/24 2016/11/24 佛山市順德區猪肉婆私房菜有限公司 16

N/111793 2016/11/24 2016/11/24 佛山市順德區猪肉婆私房菜有限公司 43

N/111796 2016/11/24 2016/11/24 BLUE OCEAN TRADEMARKS NV 33

N/111797 2016/11/24 2016/11/24 BLUE OCEAN TRADEMARKS NV 43

N/111857 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 29

N/111858 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 30

N/111859 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 31

N/111860 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 32

N/111861 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 33

N/111862 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 35

N/111863 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 43

N/111864 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 29

N/111865 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 30

N/111866 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 31

N/111867 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 32

N/111868 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 33

N/111869 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 35

N/111870 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 43

N/111871 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 29

N/111872 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 30

N/111873 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 31
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N/111874 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 32

N/111875 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 33

N/111876 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 35

N/111877 2016/11/24 2016/11/24 A.S. Watson TM Limited 43

N/111937 2016/11/24 2016/11/24 VIA TIMMEL 26 LIMITED 03

N/111938 2016/11/24 2016/11/24 Concordia Laboratories Inc., SARL 10

N/111990 2016/11/24 2016/11/24 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/111991 2016/11/24 2016/11/24 MERCADONA, S.A. 29

N/111992 2016/11/24 2016/11/24 MERCADONA, S.A. 32

N/111993 2016/11/24 2016/11/24 MERCADONA, S.A. 33

N/111994 2016/11/24 2016/11/24 MERCADONA, S.A. 35

N/111999 2016/11/24 2016/11/24 Satin Straits Sdn Bhd 03

N/112011 2016/11/24 2016/11/24 豐盛珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA FUNG SENG LIMITADA 

em inglês FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

14

N/112012 2016/11/24 2016/11/24 豐盛珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA FUNG SENG LIMITADA 

em inglês FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

35

N/112013 2016/11/24 2016/11/24 豐盛珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA FUNG SENG LIMITADA 

em inglês FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

36

N/112014 2016/11/24 2016/11/24 豐盛珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA FUNG SENG LIMITADA 

em inglês FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

14

N/112015 2016/11/24 2016/11/24 豐盛珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA FUNG SENG LIMITADA 

em inglês FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

35

N/112016 2016/11/24 2016/11/24 豐盛珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA FUNG SENG LIMITADA 

em inglês FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

36

N/112017 2016/11/24 2016/11/24 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA 

em inglês SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

36

N/112018 2016/11/24 2016/11/24 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA 

em inglês SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

35

N/112065 2016/11/24 2016/11/24 廣東新中源陶瓷有限公司 11

N/112066 2016/11/24 2016/11/24 廣東新中源陶瓷有限公司 19

N/112067 2016/11/24 2016/11/24 廣東新中源陶瓷有限公司 36
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N/112068 2016/11/24 2016/11/24 廣東新中源陶瓷有限公司 35

N/112092 2016/11/24 2016/11/24 IMAC S.p.A. 25

N/112112 2016/11/24 2016/11/24 深圳市羅曼蒂珠寶有限公司

Shenzhen Romanti Jewellery Co., Ltd.

14

N/112113 2016/11/24 2016/11/24 同溢堂藥業有限公司 05

N/112114 2016/11/24 2016/11/24 同溢堂藥業有限公司 05

N/112115 2016/11/24 2016/11/24 王文欽

WANG, Wen-Chin

35

N/112117 2016/11/24 2016/11/24 深圳市博本智能科技集團有限公司  09

N/112118 2016/11/24 2016/11/24 深圳市博本智能科技集團有限公司  12

N/112123 2016/11/24 2016/11/24 VEJA FAIR TRADE SARL 25

N/112125 2016/11/24 2016/11/24 Cristiana Ribeiro Soares de Figueiredo 35

N/112126 2016/11/24 2016/11/24 Cristiana Ribeiro Soares de Figueiredo 43

N/112131 2016/11/24 2016/11/24 中寧縣枸杞生產管理站

ZHONGNING LYCIUM CHINENSIS MANUFACTURING 

MANAGEMENT STATION

05

N/112132 2016/11/24 2016/11/24 上海上美化妝品有限公司

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.  

05

N/112133 2016/11/24 2016/11/24 上海上美化妝品有限公司

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.  

10

N/112134 2016/11/24 2016/11/24 上海上美化妝品有限公司

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.  

12

N/112135 2016/11/24 2016/11/24 上海上美化妝品有限公司

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.  

16

N/112136 2016/11/24 2016/11/24 上海上美化妝品有限公司

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.  

18

N/112137 2016/11/24 2016/11/24 上海上美化妝品有限公司

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.  

20

N/112138 2016/11/24 2016/11/24 上海上美化妝品有限公司

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.  

21

N/112139 2016/11/24 2016/11/24 上海上美化妝品有限公司

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.  

24

N/112140 2016/11/24 2016/11/24 上海上美化妝品有限公司

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.  

25

N/112141 2016/11/24 2016/11/24 上海上美化妝品有限公司

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.  

28

N/112142 2016/11/24 2016/11/24 上海上美化妝品有限公司

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.  

41

N/112143 2016/11/24 2016/11/24 黃志強 43
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N/112146 2016/11/24 2016/11/24 IPONE 01

N/112147 2016/11/24 2016/11/24 IPONE 03

N/112148 2016/11/24 2016/11/24 IPONE 04

N/112149 2016/11/24 2016/11/24 JOHNSON & JOHNSON 05

N/112150 2016/11/24 2016/11/24 JOHNSON & JOHNSON 10

N/112151 2016/11/24 2016/11/24 JOHNSON & JOHNSON 05

N/112152 2016/11/24 2016/11/24 JOHNSON & JOHNSON 10

N/112153 2016/11/24 2016/11/24 PUMA SE 03

N/112154 2016/11/24 2016/11/24 Fabrique de montres Rotary S.A. (Rotary Watch Company 

Limited) 14

N/112155 2016/11/24 2016/11/24 CORPORACION HABANOS, S.A. 14

N/112156 2016/11/24 2016/11/24 南京長澳製藥有限公司 05

N/112158 2016/11/24 2016/11/24 南京長澳製藥有限公司 05

N/112159 2016/11/24 2016/11/24 HKScan Oyj (HKScan Corporation) 30

N/112160 2016/11/24 2016/11/24 HKScan Oyj (HKScan Corporation) 29

N/112161 2016/11/24 2016/11/24 HKScan Oyj (HKScan Corporation) 29

N/112162 2016/11/24 2016/11/24 HKScan Oyj (HKScan Corporation) 30

N/112163 2016/11/24 2016/11/24 HKScan Oyj (HKScan Corporation) 29

N/112164 2016/11/24 2016/11/24 HKScan Oyj (HKScan Corporation) 30

N/112165 2016/11/24 2016/11/24 HKScan Oyj (HKScan Corporation) 29

N/112166 2016/11/24 2016/11/24 HKScan Oyj (HKScan Corporation) 30

N/112167 2016/11/24 2016/11/24 HKScan Oyj (HKScan Corporation) 29

N/112168 2016/11/24 2016/11/24 HKScan Oyj (HKScan Corporation) 30

N/112177 2016/11/24 2016/11/24 韓牛自助金管理委員會

HANWOOBOARD

29

N/112178 2016/11/24 2016/11/24 韓牛自助金管理委員會

HANWOOBOARD

31

N/112179 2016/11/24 2016/11/24 韓牛自助金管理委員會

HANWOOBOARD

43

N/112180 2016/11/24 2016/11/24 活銘（澳門）有限公司

Woodmate (Macau) Ltd.

37

N/112181 2016/11/24 2016/11/24 駿葳企業有限公司

Corporação Genasoft Limitada, em inglês: Genasoft Corporation 

Limited

09

N/112182 2016/11/24 2016/11/24 駿葳企業有限公司

Corporação Genasoft Limitada, em inglês: Genasoft Corporation 

Limited

42
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N/112183 2016/11/24 2016/11/24 駿葳企業有限公司

Corporação Genasoft Limitada, em inglês: Genasoft Corporation 

Limited

09

N/112184 2016/11/24 2016/11/24 駿葳企業有限公司

Corporação Genasoft Limitada, em inglês: Genasoft Corporation 

Limited

42

N/112185 2016/11/24 2016/11/24 Albion Co., Ltd. 03

N/112188 2016/11/24 2016/11/24 常州市金樂善文化傳媒有限公司 32

N/112189 2016/11/24 2016/11/24 廣東生和堂健康食品股份有限公司 30

N/112190 2016/11/24 2016/11/24 廣東生和堂健康食品股份有限公司 32

N/112191 2016/11/24 2016/11/24 廣東生和堂健康食品股份有限公司 29

N/112192 2016/11/24 2016/11/24 廣東生和堂健康食品股份有限公司 30

N/112193 2016/11/24 2016/11/24 廣東生和堂健康食品股份有限公司 32

N/112194 2016/11/24 2016/11/24 香港銀行同業結算有限公司

Hong Kong Interbank Clearing Limited

36

N/112195 2016/11/24 2016/11/24 C.F.E.B. SISLEY 03

N/112196 2016/11/24 2016/11/24 安東尼奥集團有限公司

ANTÓNIO GRUPO LIMITADA

43

N/112211 2016/11/24 2016/11/24 UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. 35

N/112212 2016/11/24 2016/11/24 UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. 39

N/112213 2016/11/24 2016/11/24 UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. 35

N/112214 2016/11/24 2016/11/24 UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. 39

N/112215 2016/11/24 2016/11/24 UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. 42

N/112216 2016/11/24 2016/11/24 Ferrari S.p.A. 16

N/112217 2016/11/24 2016/11/24 Ferrari S.p.A. 18

N/112218 2016/11/24 2016/11/24 Ferrari S.p.A. 18

N/112220 2016/11/24 2016/11/24 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/112221 2016/11/24 2016/11/24 鑽白美齒護理中心有限公司

Diamond White Teeth Spa Limited

03

N/112222 2016/11/24 2016/11/24 鑽白美齒護理中心有限公司

Diamond White Teeth Spa Limited

05

N/112223 2016/11/24 2016/11/24 鑽白美齒護理中心有限公司

Diamond White Teeth Spa Limited

21

N/112224 2016/11/24 2016/11/24 鑽白美齒護理中心有限公司

Diamond White Teeth Spa Limited

35

N/112225 2016/11/24 2016/11/24 鑽白美齒護理中心有限公司

Diamond White Teeth Spa Limited

44
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N/112226 2016/11/24 2016/11/24 上海紫桓信息科技有限公司 09

N/112227 2016/11/24 2016/11/24 廈門雅瑞光學有限公司 09

N/112228 2016/11/24 2016/11/24 廈門雅瑞光學有限公司 44

N/112229 2016/11/24 2016/11/24 廈門雅瑞光學有限公司 09

N/112230 2016/11/24 2016/11/24 廈門雅瑞光學有限公司 44

N/112231 2016/11/24 2016/11/24 關承業 35

N/112232 2016/11/24 2016/11/24 關承業 35

N/112233 2016/11/24 2016/11/24 Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. 25

N/112234 2016/11/24 2016/11/24 Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. 25

N/112235 2016/11/24 2016/11/24 珠海詹博士茶業有限公司 30

N/112248 2016/11/24 2016/11/24 台州憶口香餐飲企業管理諮詢有限公司 30

N/112249 2016/11/24 2016/11/24 台州憶口香餐飲企業管理諮詢有限公司 35

N/112250 2016/11/24 2016/11/24 台州憶口香餐飲企業管理諮詢有限公司 43

N/112251 2016/11/24 2016/11/24 台州憶口香餐飲企業管理諮詢有限公司 30

N/112252 2016/11/24 2016/11/24 台州憶口香餐飲企業管理諮詢有限公司 35

N/112253 2016/11/24 2016/11/24 台州憶口香餐飲企業管理諮詢有限公司 43

N/112265 2016/11/24 2016/11/24 長盈科貿易（深圳）有限公司 09

N/112277 2016/11/24 2016/11/24 Intercontinental Great Brands LLC 30

N/112278 2016/11/24 2016/11/24 Intercontinental Great Brands LLC 30

N/112288 2016/11/24 2016/11/24 汕頭市鼎和投資有限公司 29

N/112289 2016/11/24 2016/11/24 汕頭市鼎和投資有限公司 30

N/112290 2016/11/24 2016/11/24 汕頭市鼎和投資有限公司 35

N/112291 2016/11/24 2016/11/24 汕頭市鼎和投資有限公司 43

N/112293 2016/11/24 2016/11/24 祥富有限公司 44

N/112294 2016/11/24 2016/11/24 祥富有限公司 44

N/112295 2016/11/24 2016/11/24 廣東啓智生物科技有限公司 03

N/112296 2016/11/24 2016/11/24 廣東啓智生物科技有限公司 03

N/112297 2016/11/24 2016/11/24 廣東啓智生物科技有限公司 03

N/112298 2016/11/24 2016/11/24 廣州澳希亞實業有限公司

OUSIA (GUANGZHOU) INDUSTRIAL CO., LTD.

03

N/112299 2016/11/24 2016/11/24 思諾發展有限公司 28

N/112300 2016/11/24 2016/11/24 思諾發展有限公司 28

N/112305 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 09

N/112306 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 12
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N/112307 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 35

N/112308 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 37

N/112309 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 38

N/112310 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 39

N/112311 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 42

N/112312 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 45

N/112313 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 09

N/112314 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 12

N/112315 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 35

N/112316 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 37

N/112317 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 38

N/112318 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 39

N/112319 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 42

N/112320 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 45

N/112321 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 09

N/112322 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 12

N/112323 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 35

N/112324 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 37

N/112325 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 38

N/112326 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 39

N/112327 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 42

N/112328 2016/11/24 2016/11/24 Beijing Mobike Technology Co., Ltd 45

N/112330 2016/11/24 2016/11/24 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 05

N/112331 2016/11/24 2016/11/24 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 35

N/112332 2016/11/24 2016/11/24 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 42

N/112333 2016/11/24 2016/11/24 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 05

N/112334 2016/11/24 2016/11/24 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 35

N/112335 2016/11/24 2016/11/24 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 42

N/112336 2016/11/24 2016/11/24 Shimano Inc. 21

N/112341 2016/11/24 2016/11/24 Forward ventures Co., Ltd 35

N/112342 2016/11/24 2016/11/24 Life Science Institute, LLC 05

N/112347 2016/11/24 2016/11/24 同方威視技術股份有限公司 09

N/112364 2016/11/24 2016/11/24 聯邦有限公司 30

N/112365 2016/11/24 2016/11/24 ABSOLUTE HOT NEW YORK CORP. 03
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N/112366 2016/11/24 2016/11/24 李崇煇 43

N/112368 2016/11/24 2016/11/24 東莞市琦佳玩具有限公司 28

N/112369 2016/11/24 2016/11/24 澳煜（上海）投資管理有限公司 32

N/112370 2016/11/24 2016/11/24 澳煜（上海）投資管理有限公司 35

N/112371 2016/11/24 2016/11/24 澳煜（上海）投資管理有限公司 43

N/112372 2016/11/24 2016/11/24 澳煜（上海）投資管理有限公司 32

N/112373 2016/11/24 2016/11/24 澳煜（上海）投資管理有限公司 35

N/112374 2016/11/24 2016/11/24 澳煜（上海）投資管理有限公司 43

N/112375 2016/11/24 2016/11/24 GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC. 25

N/112376 2016/11/24 2016/11/24 GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC. 06

N/112377 2016/11/24 2016/11/24 GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC. 14

N/112378 2016/11/24 2016/11/24 GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC. 24

N/112379 2016/11/24 2016/11/24 GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC. 26

N/112380 2016/11/24 2016/11/24 GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC. 35

N/112382 2016/11/24 2016/11/24 Universal Entertainment Corporation 09

N/112384 2016/11/24 2016/11/24 Universal Entertainment Corporation 09

N/112388 2016/11/24 2016/11/24 IGT UK Interactive Limited 09

N/112389 2016/11/24 2016/11/24 IGT UK Interactive Limited 09

N/112390 2016/11/24 2016/11/24 IGT UK Interactive Limited 09

N/112391 2016/11/24 2016/11/24 IGT UK Interactive Limited 09

N/112392 2016/11/24 2016/11/24 Salad Stop Pte. Ltd. 29

N/112393 2016/11/24 2016/11/24 Salad Stop Pte. Ltd. 43

N/112394 2016/11/24 2016/11/24 LOEWE S.A. 24

N/112395 2016/11/24 2016/11/24 LOEWE S.A. 24

N/112409 2016/11/24 2016/11/24 聯盟地產有限公司 36

N/112415 2016/11/24 2016/11/24 林鎮興 34

N/112417 2016/11/24 2016/11/24 FMTM Distribution Ltd 14

N/112418 2016/11/24 2016/11/24 達富國際控股有限公司

T&F (INT’L) HOLDINGS LIMITED

35

N/112419 2016/11/24 2016/11/24 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD. 

35

N/112420 2016/11/24 2016/11/24 MEDICI LTD. 44

N/112421 2016/11/24 2016/11/24 多願護肝寶有限公司

DAWON HOGANBO PROTEÇÃO HEPÁTICA LIMITADA, 

英文為DAWON HOGANBO HEPATIC PROTECTION 

LIMITED 

05
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N/112422 2016/11/24 2016/11/24 多願護肝寶有限公司

DAWON HOGANBO PROTEÇÃO HEPÁTICA LIMITADA, 

英文為DAWON HOGANBO HEPATIC PROTECTION 

LIMITED 

05

N/112425 2016/11/24 2016/11/24 COMPAGNIE GERVAIS DANONE 32

N/112426 2016/11/24 2016/11/24 Marcelo Burlon S.r.l. 25

N/112427 2016/11/24 2016/11/24 Marcelo Burlon S.r.l. 18

N/112428 2016/11/24 2016/11/24 Marcelo Burlon S.r.l. 09

N/112429 2016/11/24 2016/11/24 Marcelo Burlon S.r.l. 09

N/112430 2016/11/24 2016/11/24 Marcelo Burlon S.r.l. 18

N/112431 2016/11/24 2016/11/24 Marcelo Burlon S.r.l. 25

N/112432 2016/11/24 2016/11/24 Marcelo Burlon S.r.l. 09

N/112433 2016/11/24 2016/11/24 Marcelo Burlon S.r.l. 18

N/112434 2016/11/24 2016/11/24 Marcelo Burlon S.r.l. 25

N/112438 2016/11/24 2016/11/24 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 03

N/112443 2016/11/24 2016/11/24 Sephora 03

N/112444 2016/11/24 2016/11/24 Sephora 35

N/112445 2016/11/24 2016/11/24 Sephora 44

N/112446 2016/11/24 2016/11/24 Japan Tobacco Inc. 34

N/112447 2016/11/24 2016/11/24 MENEGHETTI - S.P.A. UNIPERSONALE 07

N/112448 2016/11/24 2016/11/24 MENEGHETTI - S.P.A. UNIPERSONALE 11

N/112449 2016/11/24 2016/11/24 MENEGHETTI - S.P.A. UNIPERSONALE 21

N/112450 2016/11/24 2016/11/24 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/112451 2016/11/24 2016/11/24 赤道純性質有限公司 03

N/112452 2016/11/24 2016/11/24 Zoo-Phonics Asia Pte. Ltd. 16

N/112453 2016/11/24 2016/11/24 Zoo-Phonics Asia Pte. Ltd. 41

N/112454 2016/11/24 2016/11/24 Zoo-Phonics Asia Pte. Ltd. 43

N/112455 2016/11/24 2016/11/24 Zoo-Phonics Asia Pte. Ltd. 41

N/112456 2016/11/24 2016/11/24 Zoo-Phonics Asia Pte. Ltd. 43

N/112458 2016/11/24 2016/11/24 EnTrustPermal LLC. 36

N/112459 2016/11/24 2016/11/24 DrStudio Limited 09

N/112460 2016/11/24 2016/11/24 DrStudio Limited 28

N/112462 2016/11/24 2016/11/24 秀豐貿易有限公司 30

N/112470 2016/11/24 2016/11/24 數據架構師有限公司

Big Data Architect Limited

41
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N/112490 2016/11/24 2016/11/24 ITOCHU Corporation 20

N/112491 2016/11/24 2016/11/24 ITOCHU Corporation 21

N/112492 2016/11/24 2016/11/24 ITOCHU Corporation 28

N/112498 2016/11/24 2016/11/24 陳世明

Shih-Ming CHEN 

29

N/112499 2016/11/24 2016/11/24 陳世明

Shih-Ming CHEN 

30

N/112500 2016/11/24 2016/11/24 陳世明

Shih-Ming CHEN 

31

N/112501 2016/11/24 2016/11/24 陳世明

Shih-Ming CHEN 

32

N/112502 2016/11/24 2016/11/24 陳世明

Shih-Ming CHEN 

35

N/112503 2016/11/24 2016/11/24 陳世明

Shih-Ming CHEN 

43

N/112506 2016/11/24 2016/11/24 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 03

N/112507 2016/11/24 2016/11/24 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

25

N/112508 2016/11/24 2016/11/24 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

18

N/112509 2016/11/24 2016/11/24 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

25

N/112514 2016/11/24 2016/11/24 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

18

N/112515 2016/11/24 2016/11/24 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

25

N/112516 2016/11/24 2016/11/24 歐夫懷特有限責任公司

OFF-WHITE, LLC

35

N/112518 2016/11/24 2016/11/24 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/112519 2016/11/24 2016/11/24 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/112540 2016/11/24 2016/11/24 深圳市金立通信設備有限公司 09

N/112541 2016/11/24 2016/11/24 深圳市金立通信設備有限公司 12

N/112542 2016/11/24 2016/11/24 江蘇恒順醋業股份有限公司

JIANGSU HENGSHUN VINEGAR INDUSTRY CO., LTD.

30

N/112543 2016/11/24 2016/11/24 江蘇恒順醋業股份有限公司

JIANGSU HENGSHUN VINEGAR INDUSTRY CO., LTD.

30
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N/112544 2016/11/24 2016/11/24 思博系統（澳門）有限公司 35

N/112545 2016/11/24 2016/11/24 思博系統（澳門）有限公司 37

N/112546 2016/11/24 2016/11/24 思博系統（澳門）有限公司 41

N/112547 2016/11/24 2016/11/24 思博系統（澳門）有限公司 42

N/112548 2016/11/24 2016/11/24 領先科技服務澳門有限公司 35

N/112549 2016/11/24 2016/11/24 領先科技服務澳門有限公司 37

N/112550 2016/11/24 2016/11/24 領先科技服務澳門有限公司 42

N/112551 2016/11/24 2016/11/24 好東西控股發展有限公司

GOODIES HOLDINGS LIMITED

29

N/112552 2016/11/24 2016/11/24 好東西控股發展有限公司

GOODIES HOLDINGS LIMITED

30

N/112553 2016/11/24 2016/11/24 好東西控股發展有限公司

GOODIES HOLDINGS LIMITED

31

N/112557 2016/11/24 2016/11/24 合盈置業投資有限公司 36

N/112561 2016/11/24 2016/11/24 Valentino S.P.A. 25

N/112564 2016/11/24 2016/11/24 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/112583 2016/11/24 2016/11/24 Merck Sharp & Dohme Corporation 05

N/112584 2016/11/24 2016/11/24 UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. 42

N/112585 2016/11/24 2016/11/24 Forbo Financial Services AG 27

N/112586 2016/11/24 2016/11/24 The Procter & Gamble Company 03

N/112587 2016/11/24 2016/11/24 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 34

N/112588 2016/11/24 2016/11/24 Dairyfarm Establishment 03

N/112589 2016/11/24 2016/11/24 Dairyfarm Establishment 21

N/112590 2016/11/24 2016/11/24 Dairyfarm Establishment 31

N/112591 2016/11/24 2016/11/24 Dairyfarm Establishment 03

N/112592 2016/11/24 2016/11/24 永駿基業發展有限公司

Weng Chon Kei Ip – Companhia de Desenvolvimento, Limitada

02

N/112593 2016/11/24 2016/11/24 美優汽車納米鍍膜有限公司

K-REST – COMPANHIA DE REVESTIMENTO DE NANO 

EM AUTOMÓVEL, LIMITADA

03

N/112594 2016/11/24 2016/11/24 美優汽車納米鍍膜有限公司

K-REST – COMPANHIA DE REVESTIMENTO DE NANO 

EM AUTOMÓVEL, LIMITADA

07

N/112595 2016/11/24 2016/11/24 美優汽車納米鍍膜有限公司

K-REST – COMPANHIA DE REVESTIMENTO DE NANO 

EM AUTOMÓVEL, LIMITADA

37
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N/112596 2016/11/24 2016/11/24 美優汽車納米鍍膜有限公司

K-REST – COMPANHIA DE REVESTIMENTO DE NANO 

EM AUTOMÓVEL, LIMITADA

40

N/112597 2016/11/24 2016/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/112598 2016/11/24 2016/11/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/112609 2016/11/24 2016/11/24 華裕藥業有限公司 05

N/112610 2016/11/24 2016/11/24 華裕藥業有限公司 29

N/112611 2016/11/24 2016/11/24 華裕藥業有限公司 29

N/112612 2016/11/24 2016/11/24 華裕藥業有限公司 05

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別
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備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/082178 2016/11/24 柯偉聲 34 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/098027 2016/12/01 譚順昌

TAM SON CHEONG

09 第214條第1款a）項、b）項和第2款b）項，結合第9條

第1款c）項和第215條第1款。

Alínea a) e alínea b) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 

214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/098028 2016/12/01 譚順昌

TAM SON CHEONG

09 第214條第1款a）項、b）項和第2款b）項，結合第9條

第1款c）項和第215條第1款。

Alínea a) e alínea b) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 

214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/098029 2016/12/01 譚順昌

TAM SON CHEONG

09 第214條第1款a）項、b）項和第2款b）項，結合第9條

第1款c）項和第215條第1款。

Alínea a) e alínea b) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 

214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/098031 2016/12/01 譚順昌

TAM SON CHEONG

09 第214條第1款a）項、b）項和第2款b）項，結合第9條

第1款c）項和第215條第1款。

Alínea a e alínea b) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 

214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/098032 2016/12/01 譚順昌

TAM SON CHEONG

09 第214條第1款a）項、b）項和第2款b）項，結合第9條

第1款c）項和第215條第1款。
Alínea a) e alínea b) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 

214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/099615 2016/11/18 北京智明星通科技有限公司

BEIJING ELEX 

TECHNOLOGY CO., LTD.

09 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款c）項。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conju-

gado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/099616 2016/11/18 北京智明星通科技有限公司

BEIJING ELEX 

TECHNOLOGY CO., LTD.

41 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款c）項。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conju-

gado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/099688 2016/11/24 華裕藥業有限公司 29 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第

214條第2款b）項，結合第215條第1款。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/099696 2016/11/21 Société Jas Hennessy & Co. 33 第199條第1款b）項及c）項，結合第9條第1款a）項，

適用於第214條第1款a）項。
Alínea b) e alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado 

com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi à alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/099768 2016/11/24 福建武夷興華實業有限公司 32 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第

214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 
e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/102657 2016/11/29 Japan Tobacco Inc. 34 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/103099 2016/11/24 曾憲章

CHANG HIN CHEONG

05 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/103751 2016/11/29 朱丹雲

Zhu Danyun

05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/104144 2016/11/17 Rational Intellectual Holdings 

Limited

09 第9條第1款a）項，適用於第214條第1款a）項及第201

條。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi à alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º e o art.º 201.º

N/104145 2016/11/17 Rational Intellectual Holdings 

Limited

41 第9條第1款a）項，適用於第214條第1款a）項及第201

條。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi à alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º e o art.º 201.º

N/104774 2016/11/24 深圳市南極星貿易有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/106032 2016/11/24 杜小龍

DU XIAOLONG

34 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conju-

gado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/106034 2016/11/24 杜小龍

DU XIAOLONG

34 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conju-

gado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/106276 2016/11/24 黃少華

Huang, Shaohua

05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/106277 2016/11/24 黃少華

Huang, Shaohua

29 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/106278 2016/11/24 黃少華

Huang, Shaohua

05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/106279 2016/11/24 黃少華

Huang, Shaohua

29 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/106920 2016/11/25 捷成有限公司

Jetstar Company Limited

05 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/107345 2016/11/29 CROSS COMPANY INC. 25 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

申請之拒絕

Recusa de Pedidos

編號

N.º

遞交日期

Data de

apresentação

批示日期

Data de

despacho

其他行為之性質

Natureza de 

outros actos

權利人/申請人

Titular/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

1 N/107345 2016/11/10 2016/11/29 更改認別資料

Modificação 

de identidade

CROSS 

COMPANY INC.

------

1 註冊申請已被拒絕。

 O pedido de registo foi recusado.



26596 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2016 年 12 月 22 日

續期

Renovação

編號

N.º

N/010104 N/010105 N/010131 N/043177 N/044486 N/044487 N/044488

N/044489 N/044490 N/044491 N/044794 N/044795 N/045327 N/045328

N/045329 N/045330 N/045331 N/045332 N/045423 N/045424 N/045425

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

N/003421

N/003422

N/003423

N/003424

N/008469

N/028259

N/028260

N/028261

N/028262

N/028263

N/028264

N/028265

N/028266

N/028267

N/028268

N/028269

N/028270

N/028271

N/029306

N/029307

N/029308

N/029309

N/029310

N/030484

N/030485

N/033740

N/033741

N/033742

N/033743

N/036296

N/037003

N/037004

N/037005

N/046066

N/047902

N/047903

N/047904

N/048632

N/048633

N/048634

N/049227

N/049228

N/049229

N/051716

N/051717

N/052650

N/052651

N/052652

N/052653

N/052654

N/052655

N/052656

N/052657

N/054257

N/057260

N/057261

N/057262

N/058530

N/058531

N/060662

N/063564

N/063725

N/064340

N/064727

N/065320

N/067304

N/082907

N/082908

N/082909

N/092353

N/094663

N/106729

N/106730

N/106731

2016/11/15 更改地址

Modificação de 

sede

b.forever 17 rue Dieu, 75010 Paris, France
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/025188

N/025189

N/103374

N/103375

N/103376

2016/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

深圳市安奈兒股份有限

公司

中國深圳市龍崗區坂田街道雪崗路

2018號天安雲谷產業園一期3棟A座

13-17樓

N/043177 2016/11/25 更改地址

Modificação de 

sede

Badollet SA Avenue d’Aïre 40, c/o Badollet 

International SA, 1203 Geneva, 

Switzerland

2016/11/25 更改地址

Modificação de 

sede

Badollet SA Avenue d’Aïre 40, 1203 Geneva, 

Switzerland

2016/11/25 更改地址

Modificação de 

sede

Badollet SA Place du Molard 4, 1204 Geneva, 

Switzerland

N/044794

N/044795

2016/11/25 更改地址

Modificação de 

sede

PEARSON 

EDUCATION 

LIMITED

80 Strand, London, WC2R 0RL, 

United Kingdom

N/044994

N/046578

2016/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

嘉明洋行有限公司

Agência Comercial 

Cármen (Importação e 

Exportação) Limitada

Ave. da Praia Grande, No.429, Ed. 

Centro Comercial Praia Grande, apart º 

1901 a 1906 do 19 º andar, Macau

N/057926

N/057927

N/057928

N/057929

N/057930

N/057931

N/057932

N/057933

N/057934

N/057935

N/057936

N/057937

N/057938

N/057939

N/057940

N/057941

N/058404

N/058405

N/058406

N/058407

N/058408

N/058409

N/058410

N/058411

N/058412

N/060271

N/060272

N/060273

N/060274

N/086113

N/087753

N/087754

N/087755

N/087756

N/087757

N/087758

N/087759

N/087760

N/087761

N/087762

N/087763

N/087764

N/087765

N/087766

N/087767

N/087768

N/087769

N/087770

N/087771

N/087772

N/087773

N/087774

N/087775

N/087776

N/087777

N/087778

N/087779

N/087780

2016/11/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

CROSS COMPANY 

INC.

Stripe International Inc.
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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/060275

N/060276

N/060277

N/060278

N/060279

N/064676

N/064677

N/064678

N/064679

N/065637

N/065638

N/065639

N/065640

N/065641

N/066996

N/066997

N/066998

N/066999

N/067000

N/067001

N/067002

N/067003

N/067181

N/067182

N/067183

N/067184

N/067185

N/067186

N/067187

N/067188

N/067189

N/067190

N/068125

N/068126

N/068127

N/068128

N/068129

N/068130

N/068131

N/069428

N/088333

N/088334

N/088335

N/088336

N/088698

N/088699

N/088700

N/088701

N/098134

N/098135

N/098136

N/098137

N/098138

N/098139

N/098140

N/098141

N/098142

N/098143

N/098144

N/098145

N/098146

N/098147

N/098148

N/099894

N/099895

N/099896

N/099897

N/101685

N/101686

N/101687

N/101688

N/101689

N/101922

N/101923

N/103240

N/103241

N/103242

N/103243

N/103244

N/106484
N/069429

N/069430

N/069431

N/069432

N/069433

N/069434

N/069435

N/069571

N/069572

N/069573

N/106485

N/106486

N/106487

N/106488

N/106489

N/106490

N/106491

N/106492

N/106493

N/106494
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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/069574

N/069575

N/069576

N/069577

N/069578

N/074213

N/074214

N/074215

N/074216

N/075362

N/075363

N/075364

N/075365

N/075366

N/075367

N/075368

N/075369

N/082057

N/082295

N/082296

N/082297

N/082298

N/082299

N/082300

N/082301

N/082302

N/082303

N/082304

N/086086

N/086087

N/086088

N/086089

N/086090

N/086091

N/086092

N/086093

N/086094

N/086095

N/086096

N/086097

N/106495

N/106496

N/106497

N/106498

N/106499

N/106500

N/106501

N/106589

N/106590

N/106591

N/107022

N/107023

N/107024

N/107025

N/107026

N/107027

N/107028

N/107029

N/107030

N/107031

N/107032

N/107033

N/107034

N/107035

N/107036

N/107037

N/107038

N/107039

N/107340

N/107341

N/107342

N/107343

N/107344

N/107346

N/107347

N/107348

N/108607

N/108608

N/108609

N/108610
N/086098

N/086099

N/086100

N/086101

N/086102

N/086103

N/086104

N/086105

N/086106

N/086107

N/108611

N/108612

N/108613

N/108614

N/108615

N/108640

N/108641

N/108642

N/108643

N/108644
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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/086108

N/086109

N/086110

N/086111

N/086112

N/108645

N/108646

N/108647

N/108648

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/085287 2016/12/01 Benson & Hedges (Overseas) Limited 34

部分放棄

Renúncia parcial

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

放棄部分

Parte renunciada

N/093304 2016/11/29 CHOICE THERAPEUTICS, INC. 醫用化學製劑。

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

權利人

Titular

宣布失效申請人

Requerente da declaração de caducidade

N/056178 2016/11/15 SIM – Soc iedade Indus t r ia l de Macau, 

Limitada

AIA Company Limited

宣佈失效

Declaração de caducidade

編號

N.º

失效日期

Data de 

caducidade

申請人

Requerente

類號

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/030179 2016/11/29 Akkurate Limited 03 第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 

do art.º 232.º
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編號

N.º

失效日期

Data de 

caducidade

申請人

Requerente

類號

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/030181 2016/11/29 Akkurate Limited 14 第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 

do art.º 232.º

N/030182 2016/11/29 Akkurate Limited 18 第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 

do art.º 232.º

N/030183 2016/11/29 Akkurate Limited 25 第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 

do art.º 232.º

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/106332 2016/11/21 Mayo Foundation for Medical Education and 

Research

MALÓ CLINIC, S.A.

N/106333 2016/11/21 Mayo Foundation for Medical Education and 

Research

MALÓ CLINIC, S.A.

N/106334 2016/11/21 Mayo Foundation for Medical Education and 

Research

MALÓ CLINIC, S.A.

N/106335 2016/11/21 Mayo Foundation for Medical Education and 

Research

MALÓ CLINIC, S.A.

N/106336 2016/11/21 Mayo Foundation for Medical Education and 

Research

MALÓ CLINIC, S.A.

N/106337 2016/11/21 Mayo Foundation for Medical Education and 

Research

MALÓ CLINIC, S.A.

N/112679 2016/10/17 嘉興安耐商貿有限公司 POC Sweden AB

N/112820 2016/10/17 廣州梅戈絲亞貿易有限公司 Rani Refreshments FZCO

N/113085 2016/10/17 文燊集團有限公司 WM. Wrigley Jr. Company

N/113090 2016/10/17 文燊集團有限公司 WM. Wrigley Jr. Company

N/113095 2016/10/17 文燊集團有限公司 WM. Wrigley Jr. Company

N/113100 2016/10/17 文燊集團有限公司 WM. Wrigley Jr. Company

N/113105 2016/10/17 文燊集團有限公司 WM. Wrigley Jr. Company

N/113177 2016/10/14 莫凡生 The Polo/Lauren Company, L.P.
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編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/113525 2016/11/18 Koninklijke Douwe Egberts B.V. 美心餅店有限公司

PADARIA E PASTELARIA MAXIM’S 

LIMITADA

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第二百四十三條及第二百四十四條的規定，公佈下

列在澳門特別行政區提出的營業場所之名稱及標誌登記申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento na RAEM, sobre os quais, a partir da 

data da publicação deste aviso, começa a contar o prazo de dois meses para a apresentação de reclamação.

編號 N.º : E/000264

申請日 Data de pedido : 2016/11/23

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 

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

行業 Actividade : 健康/保健產品零售。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

編號 N.º : E/000265

申請日 Data de pedido : 2016/11/23

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 

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

行業 Actividade : 健康/保健產品零售。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 
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編號 N.º : E/000266

申請日 Data de pedido : 2016/11/16

申請人 Requerente : 邢越 

地址 Endereço : 澳門仙德麗街432號皇朝廣場地下K舖 

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

行業 Actividade : 零售燕窩，蟲草，海味，煙，洋酒，雪茄，紅酒。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 紅色，綠色，白色，如圖所示。 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do art igo 10.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de 

estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial 

de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

登記日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

E/000257 2016/11/24 2016/11/24 梁維記有限公司

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão 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、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、第

一百三十一條第四款及第一百三十五條，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，公佈下列發明專利申請之延伸。

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.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 a extensão de pedido(s) de patente de invenção.
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[21] 編號 N.º  : J/002291

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/08

[71] 申請人 Requerente : 禾氧生技股份有限公司 

 地址 Endereço  : 中國台灣台北市中正區銅山街7-1號1樓 

[72] 發明人 Inventor : 巫堂明 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201510562403.X 2015/09/07 CN 105362288A 2016/03/02

[51] 分類 Classificação  : A61K33/00, A61P19/06

[54] 標題 Título  : 高氧水在製備用於治療和/或預防高尿酸血症的藥物的用途。

   Aplicação de água com alto teor de oxigénio na preparação de medicamentos para trata-

mento e/ou prevenção da hiperuricemia.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種高氧水在製備用於治療和/或預防高尿酸血症的藥物的用途，其中所述高氧水

的含氧量不少於20ppm，且以所述高氧水的初始含氧量為100%計，將所述高氧水靜置30分

鐘後的含氧量百分比（A）及將所述高氧水靜置180分鐘後的含氧量百分比（B）二者間的差異

（A-B）小於24%。 

[21] 編號 N.º  : J/002292

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/08

[71] 申請人 Requerente : 禾氧生技股份有限公司 

 地址 Endereço  : 中國台灣台北市中正區銅山街7-1號1樓 

[72] 發明人 Inventor : 巫堂明 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201510562685.3 2015/09/07 CN 105366792A 2016/03/02

[51] 分類 Classificação  : C02F1/68

[54] 標題 Título  : 高氧水、含有高氧水的生物相容性組成物及高氧水的製備方法。

   Água com alto teor de oxigénio, componente biocompatível contendo água com alto teor 

de oxigénio e método de preparação da mesma.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種高氧水，包含水及氧，其中：所述高氧水的含氧量不少於20ppm；以及以所述高

氧水的初始含氧量為100%計，將所述高氧水靜置30分鐘後的含氧量百分比（A）及將所述高氧

水靜置180分鐘後的含氧量百分比（B）二者間的差異（A-B）小於24%。此外，本發明亦提供含

有高氧水的生物相容性組成物及高氧水的製備方法。 

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

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.
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[21] 編號 N.º  : J/001238

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 谷口孝彥, 吉川真人, 三浦佳世, 蓮井智章, 本多榮治, 今村圭佑, 鐮田信, 上崎春陽, 約翰．F．奎

恩, 杰德夫．瑞克, 菲特美特．凱麥拉, 王毅 

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

ZL201180040666.4 2011/06/22 CN 103153995B 2016/08/10

[51] 分類 Classificação  : C07D471/04, C07D473/28, C07D487/04, C07D498/04, A61K31/4355, A61K31/437, 

A61K31/4427, A61K31/4985, A61K31/5025, A61K31/519, A61K31/52, A61P25/18

[54] 標題 Título  : 作為磷酸二酯酶（PDES）抑制劑的稠合雜環化合物。

   Composto heterocíclico fundido que serve como inibidor de «PDES».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了具有PDE抑制效果的式（I）表示的化合物，並且其作為預防或治療精神分裂症

等的藥物有用。 

 附圖 Figura : 

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

2010/06/24 61/358,121 美國 Estados Unidos da América

2010/12/14 61/422,845 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001493

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/08/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 富田直輝, 梶井重男, D．R．凱利, 富田大介, 今村真一, 槌田謙, 松田賢, 原隆二郎 

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

ZL201280047651.5 2012/08/08 CN 103842332B 2016/08/17

[51] 分類 Classificação  : C07C233/80, A61K31/167, A61K31/36, A61K31/366, A61K31/381, A61K31/40, A61K31/402, 

A61K31/4035, A61K31/404, A61K31/4184, A61K31/42, A61K31/421, A61K31/426, 

A61K31/428, A61K31/429, A61K31/433, A61K31/4406, A61K31/4409, A61K31/4453, 

A61K31/4468, A61K31/451, A61K31/495, A61K31/55, A61P35/00, A61P35/02, C07C235/56, 

C07C237/40, C07C271/22, C07D207/06, C07D207/337, C07D209/08, C07D209/42, 

C07D209/46, C07D209/48, C07D211/56, C07D211/58, C07D211/76, C07D213/04, 
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C07D213/38, C07D213/56, C07D223/16, C07D231/14, C07D231/20, C07D231/22, 

C07D231/56, C07D233/61, C07D233/64, C07D239/36, C07D261/08, C07D261/10

[54] 標題 Título  : 環丙胺化合物。

   Composto de «cyclopropaneamine».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了具有賴氨酸特異性脫甲基酶1抑制作用的化合物，並且用作藥物，例如，癌症、中

樞神經系統疾病的預防或治療劑等。本發明涉及下式（I）所代表的化合物或其鹽，其中A是任

選具有取代基的烴基團或雜環基團；R是H、任選具有取代基的烴基團或雜環基團；A和R任選

彼此結合，形成任選具有取代基的環；Q1、Q2、Q3和Q4各自是氫原子或取代基；Q1和Q2、Q3和

Q4各自任選彼此結合，形成任選具有取代基的環；X是H、任選具有取代基的非環烴基團或飽

和環狀基團；Y1、Y2和Y3各自是H、任選具有取代基的烴基團或雜環基團；X和Y1、Y1和Y2各自

任選彼此結合，形成任選具有取代基的環；Z1、Z2和Z3各自是H或取代基。 

 附圖 Figura : 

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

2011/08/09 2011-174305 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002125

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 吳志強 

 地址 Endereço  : 中國廣東省廣州市荔灣區東風西路3號502房 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 吳志强 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201410189927.4 2014/05/07 CN 103939558B 2016/08/31

[51] 分類 Classificação  : F16H41/04, F16H41/24

[54] 標題 Título  : 一種複合型向心渦輪式液力變矩器以及無級變速器。

   Conversor de torque hidráulica de tipo composto e de turbo centrípeta e transmissão con-

tinuamente variável.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種複合型向心渦輪式液力變矩器，其技術方案要點是，輸入大齒圈（22）以及輸

入齒輪副（6）與輸入軸（1）聯接，輸出齒輪（23）與匯流齒輪（28）聯接，輸入齒輪副（6）與向

心渦輪式液力變矩器（5）聯接，向心渦輪式液力變矩器（5）與單向離合器（4）以及輸出齒輪副

（3）聯接，輸出齒輪副（3）與聯接行星架（24）聯接，輸出小齒圈（26）與匯流行星架（27）聯

接，輸出齒輪（29）與輸出軸（7）聯接。 

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : J/002128

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 吳志強 

 地址 Endereço  : 中國廣東省廣州市荔灣區東風西路3號502房 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 吳志強 

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

ZL201410189969.8 2014/05/07 CN 103939569B 2016/08/24

[51] 分類 Classificação  : F16H47/08

[54] 標題 Título  : 一種複合型軸流式液力變矩器以及無級變速器。

   Conversor de torque hidráulica de tipo composto e de fluxo axial e transmissão continua-

mente variável.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種複合型軸流式液力變矩器的無級變速器，其技術方案要點是，輸入柔輪（22）

與輸入軸（1）聯接，輸出波型發生器（21）與聯接柔輪（25）聯接，輸出剛輪（23）與輸入齒輪

副（7）聯接，輸入齒輪副（7）與軸流式液力變矩器（6）以及匯流齒輪副（8）聯接，匯流齒輪副

（8）與匯流輸入波型發生器（30）聯接，軸流式液力變矩器（6）與單向離合器（5）以及輸出齒

輪副（4）的聯接，單向離合器（5）以及固定剛輪（26）與固定元件聯接，輸出齒輪副（4）與匯流

剛輪（29）聯接，聯接波型發生器（24）與匯流波型發生器（27）聯接，匯流柔輪（28）與匯流輸

入剛輪（32）聯接，輸出柔輪（31）與輸出軸（9）聯接。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002307

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 斯博特威爾丁股份有限公司

   SPORTWELDING GMBH

 地址 Endereço  : Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : J．邁爾, E．默克, A．米勒, M．萊曼, S．戈貝爾-梅爾

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

ZL201280006423.3 2012/01/26 CN 103370013B 2016/05/25

[51] 分類 Classificação  : A61B17/04

[54] 標題 Título  : 用於將具有縫合綫的縫合錨固定到硬組織中的方法和設備。

   Método e dispositivo para fixação de âncora de sutura com sutura no tecido duro.

[57] 摘要 Resumo  : 使用任何公知的方法將保持縫合綫（4）的縫合錨（2）固定在硬組織中，特別是骨組織中，然後

使用包括具有熱塑性性質材料的緊固件（3）來緊固，所述材料被原位液化並能夠滲透其中固



26608 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2016 年 12 月 22 日

定縫合錨的硬組織。所述緊固件例如是熱塑性插塞（31）或熱塑性套筒，其在相同硬組織開口

（5）的開口區域中錨固在縫合錨（2）上。可替代地，緊固件是熱塑性銷釘，其被引入縫合錨的

內腔中，其中具有熱塑性性質的材料在該腔中被液化並且在液化狀態下被擠壓穿過連接空腔

和錨的外表面的通道。 

 附圖 Figura : 

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

2011/01/28 61/437227 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002308

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/25

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 諾華股份有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : S．J．查爾頓, C．勒布朗, S．C．麥基翁

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

ZL201180044016.7 2011/07/14 CN 103097385B 2016/08/03

[51] 分類 Classificação  : C07D471/04, A61K31/4375, A61P9/00, A61P11/00

[54] 標題 Título  : IP受體激動劑雜環化合物。

   Compostos heterocíclicos do agonista do receptor IP.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了激活I P受體的雜環衍生物。激活I P受體信號傳導途徑可用於治療多種形式的

PAH、肺纖維化，並且在動物模型和患者中對各種器官的纖維變性病症發揮有益作用。還包括

包含該衍生物的藥物組合物。 

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

2010/07/14 61/364,135 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002309

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 輝瑞大藥廠

   PFIZER, INC.

 地址 Endereço  : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017-5755, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : S．貝利, B．J．伯克, M．R．柯林斯, J．J．崔, J．G．迪爾, R．L．霍夫曼, Q．黃, T．W．約翰遜, R．

S．卡尼亞, J．C．凱思, P．T．Q．萊, M．A．麥克蒂古, C．L．帕爾默, P．F．理查森, N．W．塞奇



N.º 51 — 22-12-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 26609

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

ZL201380012703.X 2013/02/20 CN 104169286B 2016/06/08

[51] 分類 Classificação  : C07D491/08, C07D491/18, C07D498/08, C07D498/18, C07D498/22, C07D513/18, 

A61K31/4353, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 用於治療增殖性疾病的大環衍生物。

   Derivados macrocíclicos para tratamento de doenças proliferativas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及式（Φ）的化合物

   （其在本文中進一步定義）並涉及其藥學上可接受的鹽，含有該化合物

及鹽類的藥物組合物以及其用途。本發明的化合物及鹽類抑制間變性淋巴瘤酶（A LK）和/或

EML4-ALK並可用於治療或改善異常細胞增殖性病症（例如癌症）。

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

2012/03/06 61/607,485 美國 Estados Unidos da América

2013/01/31 61/759,307 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002310

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/29

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 艾米林製藥有限責任公司

   AMYLIN PHARMACEUTICALS, LLC

 地址 Endereço  : 9360 Towne Centre Drive, Suite 110, San Diego, CA 92121, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[73] 權利人 Titular : 美商阿斯特捷利康有限責任公司

   ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP

 地址 Endereço  : 1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : O．E．勒威, C．M．約德卡, S．S．戈史, D．帕克斯, R．A．皮特尼爾, L．J．德索扎, J．S．安, K．

S．普里克特, J．D．羅瑟, S．H．阿達姆斯

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310575333.2 2005/12/12 CN 103626866B 2016/07/06

[51] 分類 Classificação  : C07K14/575, A61K38/22, A61P3/04, A61P3/06, A61P1/16

[54] 標題 Título  : 胰多肽家族基序、包含該基序的多肽和方法。

   «Pancreatic polypeptide family motifs», polipéptidos compreendendo o mesmo «motifs» e 

método.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了新的胰多肽家族（“PPF”）多肽及其使用方法。 
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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

2004/12/13 60/635,897 美國 Estados Unidos da América

2005/02/11 11/055,098 美國 Estados Unidos da América

2005/02/11 PCT/US2005/004351 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002311

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 諾瓦蒂斯公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : D．J．德馬里尼, N．T．勒, F．亨里奎茲, L．王

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

ZL201180066851.0 2011/12/20 CN 103998041B 2016/08/17

[51] 分類 Classificação  : A61K31/505

[54] 標題 Título  : 藥物組合物。

   Composição farmacêutica.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及包含N-{3-[3-環丙基-5-（2-氟-4-碘-苯基氨基）-6,8-二甲基-2,4,7-三氧代-3,4,6,7-四

氫-2H-吡啶并[4,3-d]嘧啶-1-基]苯基}乙酰胺二甲基亞碸溶劑合物的藥物組合物、在治療中使用

該組合物的方法以及製備該組合物的方法。 

 附圖 Figura : 

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

2010/12/20 61/424,967 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002312

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 大力系统有限公司

   DALI SYSTEMS CO. LTD.
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 地址 Endereço  : Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, 

Georgetown, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade  : 開曼群島 Caimanesa 

[72] 發明人 Inventor : 金萬容 KIM, Wan, Jong, 肖恩．帕特里克．斯特普爾頓 STAPLETON, Shawn, Patrick, 肖英 

XIAO, Ying, 曹敬俊 CHO, Kyoung Joon 

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

ZL201080064414.0 2010/12/21 CN 102948071B 2016/06/22

[51] 分類 Classificação  : H03F1/32, H04W88/08, H04B1/04

[54] 標題 Título  : 調製不可知的數字混合模式功率放大器系統及方法。

   Sistema e método para modulação de amplificador de potência em modo híbrido digital ag-

nóstico.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了一種用於在寬帶通信系統中實現高效率和高線性度的R F數字混合模式功率放大器系

統。本發明基於用於在R F域內線性化功率放大器的自適應數字預失真的方法。本公開內容使

功率放大器系統能够現場可重構並支持多調製方案（調製不可知）、多載波和多信道。因此，

數字混合模式功率放大器系統特別適合不容易獲得基帶I-Q信號信息的無線傳輸系統，諸如基

站、中繼器和室內信號覆蓋系統。 

 附圖 Figura : 

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

2009/12/21 61/288,844 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002313

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/31

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 不列顛哥倫比亞大學

   THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

 地址 Endereço  : University-Industry Liaison Office, 103-6190 Agronomy Road, Vancouver, British Colum-

bia V6T 1Z3, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : 斯蒂芬．威瑟斯, 安德魯．格雷厄姆．沃茨, 金珍孝, 湯姆．溫尼克斯 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080031428.2 2010/07/15 CN 102471361B 2016/06/01

[51] 分類 Classificação  : C07H5/02, A61K31/7012, A61P31/16, C07H13/04, C07H13/12, C07H15/12, C07H15/18, 

C12N9/24

[54] 標題 Título  : 作為神經氨酸酶抑制劑的2,3-氟化糖苷及其作為抗病毒藥物的用途。

   «2,3-fluorinated glycosides» que servem como inibidores de neuraminidase e seu uso como 

antivirais.
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[57] 摘要 Resumo  : 提供了用於治療或預防病毒性感染、特別是病毒性流感的結構通式（I）的化合物。還描述了

其藥物製劑以及其製備方法。通過抑制還稱為病毒唾液酸酶的病毒神經氨酸酶來實現治療效

果。將這些神經氨酸酶歸類為病毒酶的GH34族。 

 附圖 Figura : 

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

2009/07/15 61/213,786 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002314

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/31

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 張惇杰

   CHANG, Chun-Chieh

 地址 Endereço  : 2250, N. Triphammer Road H2E, Ithaca, NY 14850 USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[73] 權利人 Titular : 張惇育

   CHANG, Tsun-Yu

 地址 Endereço  : 231 Chin-hun Road, Taichung, Taiwan, China

[72] 發明人 Inventor : 張惇杰, 張惇育 

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

ZL201180025637.0 2011/04/07 CN 103038974B 2016/08/03

[51] 分類 Classificação  : H02J7/00

[54] 標題 Título  : 高級可再充電蓄電池系統。

   Sistema avançado de bateria recarregável.

[57] 摘要 Resumo  : 一種用於高壓應用的可再充電蓄電池系統，具有串聯電路中的多個電池。利用自放電裝置保護

串聯電路中的電池、電池組和電池堆免於過量充電。保護所述可再充電蓄電池系統免於過量充

電和過量放電，並且控制充電以通過過量充電/過量放電印刷電路板或充電器進行恢復。 

 附圖 Figura : 

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

2010/05/24 12/785,536 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/002315

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/01

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : LBP製造業公司

   LBP MANUFACTURING, INC.

 地址 Endereço  : 1325 South Cicero Avenue, Cicero Avenue, Cicero, IL 60804, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 湯馬斯．傅 Thomas FU, M．R．庫克 Matthew R. COOK 

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

ZL201080028193.1 2010/06/15 CN 102802808B 2016/06/01

[51] 分類 Classificação  : B05B13/06, B29C44/12, B65D81/38

[54] 標題 Título  : 絕緣封裝。

   Embalagem isolante.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種包括側壁的包裝或容器，所述側壁具有內表面和外表面。側壁的內表面或外表

面中的至少一者可至少部分塗有絕緣材料層。所述材料可適用於進行膨脹，以實現熱絕緣。 

 附圖 Figura : 

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

2009/06/23 12/490,121 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002316

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/01

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 迷你納瓦斯武有限公司

   Minlnvasive Ltd.

 地址 Endereço  : 137 Hashachaf, Magal 3884500, Israel

 國籍 Nacionalidade  : 以色列 Israelita 

[72] 發明人 Inventor : 莫爾德艾．斯霍勒夫 SHOLEV, Mordehai, 吉拉德．拉維 Lavi, Gilad 

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

ZL201180043728.7 2011/07/11 CN 103221080B 2016/06/01

[51] 分類 Classificação  : A61M5/00

[54] 標題 Título  : 圓形骨胳隧穿裝置。

   Dispositivo circular de tunelamento da ossada.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了一種用在關節鏡手術中的可調節的縫綫穿引器。在一個優選實施方式中，可調節的縫綫穿

引器包括：描繪半圓形弧的頭部、細長本體、支撐元件，以及驅動和控制機構。該頭部適於容納手

術針和引導綫。當可調節的縫綫穿引器被啓動時，用足夠的力驅動針以刺穿骨骼。因此，使用可

調節的縫綫穿引器使得能夠在不需要使用獨立錨固器的情況下將軟組織手術地附接至骨骼。 
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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

2010/07/11 61/363,247 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002317

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/01

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

   JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆侖山路7號，郵編222047

   No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological Development Zone, Lianyungang, 

Jiangsu, 222047, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 羅伯特．N．阿特金森 ATKINSON, Robert N., 安迪．J．奧門 OMMEN, Andy J., 詹姆士．M．

斐爾 VEAL, James M., 肯尼司．H．黃 HUANG, Kenneth H., 艾蜜莉．D．史密斯 SMITH, 

Emilie, D. 

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

ZL201180059833.X 2011/12/22 CN 103261198B 2016/06/08

[51] 分類 Classificação  : C07D471/04, C07D487/04, A61K31/5025, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 2-芳基咪唑并[1,2-b]噠嗪、2-苯基咪唑并[1,2-a]吡啶、和2-苯基咪唑并[1,2-a]吡嗪衍生物。

   Derivados de «2-aryl imidazo[1,2-]pyr idazine, 2-phenyl imidazo[1,2-a]pyridine, and 

2-phenylimidazo[1,2-a]pyrazine».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了式（I）的化合物：

    （I）其中X,Y,X,A,R1,R2和R3如本發明中定義。本發明還

公開了這些化合物的藥學上可接受的鹽，含有這些化合物的組合物，以及使用這些化合物治療

如癌症等疾病的方法。

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

2010/12/22 61/426,216 美國 Estados Unidos da América

2011/08/03 61/514,833 美國 Estados Unidos da América

2011/08/15 61/523,688 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002318

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/02
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[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 阿姆西斯娛樂系統電子有限公司

   AMUSYS AMUSEMENT SYSTEMS ELECTRONICS GMBH

 地址 Endereço  : Johann Roithner - Strasse 131, 4050 Traun, Austria

 國籍 Nacionalidade  : 奧地利 Austríaca 

[72] 發明人 Inventor : 彼得．普拉策 PLATZER, 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

ZL201080027329.7 2010/06/16 CN 102484545B 2016/07/13

[51] 分類 Classificação  : H04L12/28

[54] 標題 Título  : 用於傳輸事件數據的方法和裝置。

   Método e dispositivo para transmissão de dados de evento.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種用於將事件數據傳輸到顯示設備和/或能夠與其連接的數據處理設備上的方法

以及裝置，其中將用於顯示尤其是電視圖像形式的事件圖像的圖像序列和用於以視覺的和/或

聲學方式顯示涉及事件的附加信息的補充數據作為事件數據從發送裝置傳輸到所述顯示設備

和/或能夠與其連接的數據處理設備上。根據本發明設置，劃分並且通過不同帶寬的多個傳輸

通道傳輸事件數據，其中通過較高帶寬的至少一個傳輸通道傳輸圖像序列的至少一部分並且

通過較低帶寬的至少一個傳輸通道傳輸補充數據的至少一部分。通過將待傳輸的事件數據分

解或者劃分到不同的傳輸通道上能夠-從整體上來看-使用具有較小帶寬的傳輸通道並且能夠

更好地利用該傳輸通道。 

 附圖 Figura : 

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

2009/06/17 102009025263.0 德國 Alemanha

[21] 編號 N.º  : J/002319

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/02

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 杜比實驗室特許公司

   DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION

 地址 Endereço  : 1275 Market Street, San Francisco, California 94103, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 馬丁．約翰．理查茲 RICHARDS, Martin John, 威爾遜．希頓．艾倫 ALLEN, Wilson Hea-

ton, 加里．D．戈梅 GOMES, Gary D. 

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

ZL201210301713.2 2008/05/09 CN 102998802B 2016/07/06
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[51] 分類 Classificação  : G02B27/22, G02B5/20, G03B35/26, H04N13/04

[54] 標題 Título  : 3D顯示系統和3D觀看眼鏡。

   Sistema para exibição 3D e óculos para visualização 3D.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及3D顯示系統和3D觀看眼鏡。一種3D顯示系統，包括：成像系統，被配置為投影3D

圖像的左通道圖像和所述3D圖像的右通道圖像；以及眼鏡，所述眼鏡包括左通道觀看濾色器

和右通道觀看濾色器，所述左通道觀看濾色器包括三個通帶，每個通帶被配置為讓所述左通

道圖像的波長通過並阻擋所述右通道圖像的波長，所述右通道觀看濾色器包括三個通帶，每

個通帶被配置為讓所述右通道圖像的波長通過並阻擋所述左通道圖像的波長；其中，所述左

通道觀看濾色器和所述右通道觀看濾色器中的至少一個包括至少一個通帶，所述至少一個通

帶被配置為讓所述觀看濾色器的相應通道圖像中不存在的波長通過。 

 附圖 Figura : 

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

2007/05/09 11/801,574 美國 Estados Unidos da América

2007/05/18 11/804,602 美國 Estados Unidos da América

2007/05/21 60/931,320 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002320

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 中國銀聯股份有限公司

   CHINA UNIONPAY CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國上海市浦東新區含笑路36號銀聯大廈

   CUP Tower, 36 Hanxiao Road, Pudong new area, Shanghai 200135, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 杜秉一 

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

ZL201110273983.2 2011/09/15 CN 102999768B 2016/08/10

[51] 分類 Classificação  : G06K17/00

[54] 標題 Título  : 用於非接觸式安全性信息交互的裝置、系統及方法。

   Dispositivo, sistema e método para interacção segura da informação sem contacto.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提出了一種用於非接觸式安全性信息交互的裝置、系統及方法。其中，所述用於非接觸

式安全性信息交互的系統包括：終端，用於設置非接觸式IC卡可編程讀寫裝置中的參數配置，

並發起與服務器和所述非接觸式IC卡可編程讀寫裝置的信息交互；非接觸式IC卡可編程讀寫

裝置，用於基於預定的參數配置與非接觸式IC卡和所述終端進行通信，以完成安全性信息交

互。本發明所公開的用於非接觸式安全性信息交互的裝置、系統及方法在非接觸式IC卡可編程

讀寫裝置上實現了對多應用的支持和選擇，並且可以執行基於聯機的應用。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002321

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/07

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 好侍食品集團本社株式會社

   House Foods Group Inc.

 地址 Endereço  : 5-7, Mikuriyasakae-machi l-chome Higashiosaka-shi, Osaka 5778520, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 里見茂樹, 大熊弘子, 加藤大暢, 藤井由夏 

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

ZL201280026576.4 2012/03/28 CN 103582430B 2016/06/08

[51] 分類 Classificação  : A23L29/30, A23L3/01

[54] 標題 Título  : 容器裝液狀或糊狀食品組合物及其製造方法。

   Composição alimentar líquida ou pastosa contida em recipiente, e processo para sua pro-

dução.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明目的在於提供一種因水分較低而微生物安全性高能夠迅速且均勻地分散於熱水中的、

並通過加熱而出現所期望的黏性的容器裝液狀或糊狀食品組合物。本發明涉及容器裝液狀或

糊狀食品組合物，其含有澱粉、糖質以及水，水分含量小於30重量%，其特徵在於，所述液狀或

糊狀食品組合物中的糖質相對於水分的比例為80重量%以上，用B型黏度計測定的60ºC時的

黏度為20000mPa．s以下。 

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

2011/03/31 2011-080768 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002322

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 瑞澤恩製藥公司

   REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço  : 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : T．斯蒂特, E．拉特雷斯

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180025908.2 2011/05/25 CN 102933602B 2016/08/03



26618 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2016 年 12 月 22 日

[51] 分類 Classificação  : C07K16/22, A61K39/395, A61P3/00, A61P21/00

[54] 標題 Título  : 人GDF8的抗體。

   Anticorpos para GDF8 humano.

[57] 摘要 Resumo  : 發明提供特異地結合生長分化因子-8（GDF8）並阻斷GDF8活性的分離的人或人化抗體或其

抗原結合片段。本發明的抗體和抗體片段可用於治療由抑制GDF8可減輕或改善的症狀或紊亂

的治療方法中。 

 附圖 Figura : 

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

2010/05/26 61/348,559 美國 Estados Unidos da América

2010/08/12 61/372,882 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002323

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 達雅高生物科技有限公司

   DiagCor Bioscience Incorporation Limited

 地址 Endereço  : 中國香港九龍灣宏光道億京中心A座28樓

   28/F., Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong, China

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

[72] 發明人 Inventor : 譚約瑟夫榮安, 周約瑟夫國輝, 陳里斯卓宇 

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

ZL201410305257.8 2011/04/27 CN 104017908B 2016/08/17

[51] 分類 Classificação  : C12Q1/70, C12Q1/68, C12R1/93

[54] 標題 Título  : 人乳頭狀瘤病毒的快速基因型鑒定分析及其裝置。

   Análise de genotipagem rápida para o vírus do papiloma humano e seu dispositivo.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開一種用於快速基因型鑒定的方法和裝置，在一個實施例中，本發明被應用到人乳頭

狀瘤病毒（HPV）的基因型鑒定，包括使用病毒基因型特異性寡核苷酸探針、反向斑點雜交基

因型點陣方式和導流雜交過程，從而提供一種更高效、更快速和更經濟的方法進行H PV基因

型鑒定。這種基因型鑒定的方法可以兼容通用探針，從而擴大了HPV基因型的檢測範圍。 

 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

2010/04/29 12/770,034 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002324

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : G1治療公司

 地址 Endereço  : 美國北卡羅來納州 

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : F．X．塔瓦里斯, J．C．斯特魯姆

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

ZL201180062297.9 2011/10/25 CN 103429243B 2016/06/08

[51] 分類 Classificação  : A61K31/519

[54] 標題 Título  : CDK抑制劑。

   Inibidores de CDK.

[57] 摘要 Resumo  : 式I、II或III的化合物及其藥學可接受鹽用作CDK抑制劑。 

   

 附圖 Figura :

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

2010/10/25 61/406,498 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002325

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/09/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/11/23

[73] 權利人 Titular : 財團法人國家衛生研究院

   NATIONAL HEALTH RESEARCH INSTITUTES

 地址 Endereço  : 35, Keyan Road, Zhunan Town, Miaoli County 350, Taiwan, China

[72] 發明人 Inventor : 夏克山, 張竣評, 趙宇生 

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

ZL201280003742.9 2012/09/25 CN 103459383B 2016/06/22

[51] 分類 Classificação  : C07D409/14, C07D409/04, A61K31/4427, A61P3/00, A61P9/00
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[54] 標題 Título  : 吡唑類化合物。

   Compostos de «pyrazole».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了如化學式（I）所示的吡唑類化合物，其可用於治療周邊大麻素1受體介導的疾病，

此外，本發明亦公開了關於該些化合物的醫藥組合物以及使用方法。 

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

2011/09/30 61/541,182 美國 Estados Unidos da América

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

I/000870 2016/11/23 2016/11/23 仙妮蕾德公司

I/001320 2016/11/23 2016/11/23 續天曙

I/001386 2016/11/23 2016/11/23 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment Corporation

阿魯策遊戲美國有限公司

Aruze Gaming America, Inc.

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/000924 2016/11/18 Patent Investment & 

Licensing Company

第98條，連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條第1款f）

項。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º.
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001319 2016/11/18 續天曙 第98條，連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條第1款f）

項。 

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º.

I/001388 2016/11/23 環球娛樂株式會社 

Universal Entertainment 

Corporation 

阿魯策遊戲美國有限公司 

Aruze Gaming America, Inc.

第98條，連同第9條第1款a）項和第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/000185

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/11/16

[71] 申請人 Requerente : CMC（國際）貿易工程有限公司

 地址 Endereço  : 澳門和樂圍20號宏富工業大廈13樓A座 

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

[72] 發明人 Inventor : 張文真 CHEONG MAN CHAN 

[51] 分類 Classificação  : A63F1/06

[54] 標題 Título  : 籌碼盤鉸接結構。

   Estrutura de ligação entre os tabuleiros para fichas.

[57] 摘要 Resumo  : 籌碼盤鉸接結構，包括盒體和置於盒體中的籌碼盤，上連接片固定在上籌碼盤上，下連接片固

定在盒體的內壁上，第一曲桿的上端通過銷軸鉸接在上連接片上、下端通過銷軸鉸接在下連接

片上，第二曲桿的上端通過銷軸鉸接在上連接片上、下端通過銷軸鉸接在下連接片上，第一曲

桿和第二曲桿呈平行狀排列；第一曲桿和第二曲桿均具有曲凹部，第一曲桿的曲凹部壓在盒體

的邊框上；上連接片與第一曲桿之間夾持有平面壓力滾柱軸承，平面壓力滾柱軸承插套在銷軸

上，平面壓力滾柱軸承上下表面均成型若干條凸筋。它這種鉸接結構，在上籌碼盤升起後，上籌

碼盤定位更為穩定，不易搖晃，幾乎不會產生噪音。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : U/000186

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/11/16

[71] 申請人 Requerente : CMC（國際）貿易工程有限公司

 地址 Endereço  : 澳門和樂圍20號宏富工業大廈13樓A座 

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

[72] 發明人 Inventor : 張文真 CHEONG MAN CHAN 

[51] 分類 Classificação  : A63F1/06

[54] 標題 Título  : 一種升降儲牌盒。

   Caixa, com uma placa de elevação, para armazenamento de cartas.

[57] 摘要 Resumo  : 一種升降儲牌盒，包括電機，在主盒體中固定有電機，電機的轉軸上固定有螺桿，升降板插套

在導桿上，導桿固定在主盒體中，升降板與螺桿螺接在一起；大盒體中疊放有若干個小盒體，

每個小盒體中裝有紙牌，小盒體置于大盒體中，大盒體插套在主盒體中，大盒體的底部壓在支

撑板上，支撑板固定在主盒體中；大盒體上成型有條狀口，升降板從條狀口中伸入大盒體呈置

於最下面那個小盒體的底部。它能儲存較多的紙牌，並將紙牌自動升降到工作人員面前，方便

工作人員取牌。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : U/000192

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/03

[71] 申請人 Requerente : 俊川建築科技有限公司

   GENUINE TREASURE CONSTRUCTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心26樓A室

   Flat/Rm A, 26/F., Legend Tower, No. 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

[72] 發明人 Inventor : 王麒銘 WANG, Kei Ming 

[51] 分類 Classificação  : G06Q10/06, E04G9/00, G06Q50/08

[54] 標題 Título  : 建築鋁模板系統的編碼處理系統。

   Sistema de codificação para sistema do molde de alumínio para arquitectura.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型提供一種建築鋁範本系統的編碼處理系統，包括建築鋁範本系統和編碼系統，所述

建築鋁範本系統包括若干建築鋁範本以及板號生成器，每個所述建築鋁範本設有對應的建築
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鋁範本參數，所述板號生成器根據對應的參數生成唯一的板號。所述編碼系統包括資料記憶

體、識別標誌生成器、識別標誌列印器以及手持操作器，所述資料記憶體與所述板號生成器相

連，所述識別標誌生成器與所述資料記憶體相連，所述識別標誌列印器與所述識別標誌生成器

相連，所述手持操作器與所述資料記憶體相連。本實用新型能夠快速實現鋁範本產品的收發，

現場安裝也更加快捷，能夠清晰鋁範本產品的位置示意，有效減少工人尋找鋁範本的所消耗的

時間，提高工作效率。 

 附圖 Figura : 

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

2015/06/12 201520408849.2 中國 China

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

U/000160 2016/11/21 2016/11/21 博雅幹細胞科技有限公司

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000159 2016/11/23 周生生珠寶金行有限公司

Chow Sang Sang Jewellery 

Company Limited 

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º e o art.º 61.º.
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000172 2016/11/18 歐俊强

Au Chun Keung

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條

第1款f）項。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º.

更正

Rectificações

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/113305 產品名單（2016年9月7日第36期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 36, II Série, de 7 de Setembro de 

2016)

……；電子監控裝置；連線手環

（測量儀器）。

……；電子監控裝置；聯機手環

（測量儀器）。

二零一六年十一月三十日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 30 de Novembro de 2016. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $673,030.00）
(Custo desta publicação $ 673 030,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $348.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 384,00
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