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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第十條、第二百一十條及第二百一十一條第一款的規定，公

佈下列在澳門特別行政區提出的商標註冊申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 210.º e n.º 1 do artigo 211.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação 

deste aviso, começa a contar o prazo de dois meses para a apresentação de reclamação.

[210] 編號 N.º : N/116836 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : Bausele Pty Ltd.

 地址 Endereço : 7 Naree Road, Frenchs Forest, NSW2086, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 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 e suas ligas ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos 

cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117010 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/28

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Vaporizadores com fios para cigarros eletrónicos e dispositivos eletrónicos para fumar; 

tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco, charutos, cigarros, cigarrilhas, ta-
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baco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco 

de mascar, rapé (tabaco), «kretek» (tabaco), «snus» (tabaco); sucedâneos do tabaco (não 

para uso medicinal); artigos para fumadores, mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros, fósforos; paus de tabaco; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para aquecer cigarros ou tabaco a fim de 

libertar aerossóis contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de nicotina para uso 

em cigarros eletrónicos; dispositivos eletrónicos para fumar; cigarros eletrónicos; cigarros 

eletrónicos para uso como uma alternativa aos cigarros tradicionais; dispositivos eletróni-

cos para a inalação de nicotina, contendo aerossóis; dispositivos de vaporização oral para 

fumadores; produtos de tabaco e sucedâneos de tabaco; artigos de fumadores para cigarros 

eletrónicos; peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos incluídos na classe 34; 

produtos para apagar cigarros e charutos aquecidos bem como paus de tabaco aquecidos; 

cigarreiras eletrónicas recarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/04/28 55283/2016 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/117476 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/14

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA JAPAN IMAGINATION

 地址 Endereço : No. 3-1, Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Correntes para chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); argolas para chaves 

(pequenos adornos de joalharia ou correntes); estojos para jóias; brincos; insígnias em me-

tais preciosos; distintivos em metais preciosos; alfinetes para bonés em metais preciosos 

(artigos de joalharia); molas para gravata; alfinetes para gravata; colares (artigos de joalha-

ria); pulseiras (artigos de joalharia); pendentes; broches (artigos de joalharia); broches em 

pedras preciosas; medalhas; anéis (artigos de joalharia); medalhões (artigos de joalharia); 

botões de punho; pedras preciosas e suas imitações, semitrabalhadas; ornamentos para sa-

patos em metais preciosos; relógios; relógios para parede e mesa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117477 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/14

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA JAPAN IMAGINATION

 地址 Endereço : No. 3-1, Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18
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[511] 產品 Produtos : Sacos; sacos de viagem; malas para viajar; sacos de couro; sacos para transporte; sacos a 

tiracolo; malas de viagem; sacos de mão; mochilas; pastas; malas de viagem para roupa; 

sacos para compras; envelopes de couro para embalagem; bolsas para artigos cosméticos, 

chaves e outros artigos pessoais; carteiras para cartões [carteiras]; carteiras para cartões de 

crédito [carteiras]; porta-chaves; carteiras; estojos para cartões de visita; armações para sa-

cos de mão; armações para porta-moedas; recipientes de couro para embalagem industrial; 

vestuário para animais de estimação; maletas, não equipadas; chapéus-de-chuva; chapéus-

-de-sol; peles.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117478 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/14

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA JAPAN IMAGINATION

 地址 Endereço : No. 3-1, Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; camisolas; camisas; roupa de noite; roupa de dormir; roupa interior; ves-

tuário interior; fatos de banho; vestuário de natação; toucas para banho; camisolas; 

t-shirts; vestuário tradicional Japonês; máscaras para dormir (artigos de vestuário); aventais 

(vestuário); boas (para usar ao pescoço); meias de vidro; peúgas e meias collants; estolas em 

pele; xailes; lenços para a cabeça; peúgas do estilo Japonês (tabi); coberturas para meias de 

estilo japonês (coberturas tabi); luvas (vestuário); gravatas; lenços para pescoço (vestuário); 

cachecóis; bandadas (lenços para pescoço); suportes térmicos (vestuário); cachecóis (lenços 

para pescoço); aquecedores de orelhas (vestuário); capuz (vestuário); touca de dormir; bo-

nés (chapelaria); chapéus; chapelaria para vestir; cintas abdominais; bandoletes (vestuário); 

cintos (vestuário); ligas; suspensórios para meias; suportes de vestuário [suspensórios]; sus-

pensórios; calçado; sapatos; fatos de máscara; vestuário para ginásticas; casacos de malha 

desportivos; vestuário desportivo; sapatos desportivos; botas para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117649 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[730] 申請人 Requerente : 上海恒利益建裝潢工程有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市崇明縣橫沙鄉富民沙路3201弄14號3層301室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬建築物；金屬絲網；金屬建築材料；金屬管道；金屬門；金屬窗；未加工或半加工普通金

屬；太陽能電池組成的金屬屋頂板；五金器具；鋁塑板。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/117650 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[730] 申請人 Requerente : 上海恒利益建裝潢工程有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市崇明縣橫沙鄉富民沙路3201弄14號3層301室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 建築用木材；石製品；非金屬窗；非金屬門；塑鋼門窗；非金屬建築材料；非金屬建築物；非金

屬牆磚；建築玻璃；混凝土建築構件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117651 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[730] 申請人 Requerente : 上海恒利益建裝潢工程有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市崇明縣橫沙鄉富民沙路3201弄14號3層301室 

 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；商品房建造；建築；拆除建築物；建築物防水；磚石建築；安裝門窗；室內裝潢；

電器的安裝和修理；機械安裝、保養和修理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117652 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[730] 申請人 Requerente : 上海恒利益建裝潢工程有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市崇明縣橫沙鄉富民沙路3201弄14號3層301室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 節能領域的諮詢；技術諮詢；質量控制；計算機技術諮詢；測量；工業品外觀設計；建築學服

務；建築學諮詢；建築製圖；室內設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117806 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/23

[730] 申請人 Requerente : 福建東興傘業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市東石肖下村 

 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 : 傘；傘環；雨傘或陽傘骨架；雨傘或陽傘的傘骨；傘杆；手杖；傘套；女用陽傘；傘柄；旅行包。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117807 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/23

[730] 申請人 Requerente : 福建東興傘業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市東石肖下村 

 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 : 傘；傘環；雨傘或陽傘骨架；雨傘或陽傘的傘骨；傘杆；手杖；傘套；女用陽傘；傘柄；旅行包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117961 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/30

[730] 申請人 Requerente : LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D’URIAGE

 地址 Endereço : 6 Boulevard Du Parc 92200 Neuilly Sur Seine France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos cosméticos; cosméticos para higiene e cuidados com a pele, rosto e corpo; produ-

tos de beleza; sabões; champô; loções capilares; perfumes e material para perfumes; óleos 

essenciais; desodorizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117962 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/30

[730] 申請人 Requerente : FINANCIERE PB

 地址 Endereço : 6 Boulevard Du Parc 92200 Neuilly Sur Seine France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : Produtos cosméticos; cosméticos para higiene e cuidados com a pele, rosto e corpo; produ-

tos de beleza; sabões; champô; loções capilares; perfumes e material para perfumes; óleos 

essenciais; desodorizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118042 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : Ecomist Systems Limited

 地址 Endereço : Unit 7, 15 Accent Drive, East Tamaki, Auckland, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes; fragrâncias; desodorizantes para uso pessoal; óleos essenciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Letras e caracter chinês na cor VERDE - Pantone 369C

   Letras e caracteres chineses na cor AZUL - Pantone 3005C

[210] 編號 N.º : N/118043 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : Ecomist Systems Limited

 地址 Endereço : Unit 7, 15 Accent Drive, East Tamaki, Auckland, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações germicidas; desinfectantes líquidos e para pulverizadores; preparações para 

erradicar ervas daninhas e destruição de animais nocivos; insecticidas; repelentes para 

insectos; raticidas; repelentes de mosquitos em serpentina e em pastilhas; preparações anti-

traça; antisépticos; fungicidas; purificadores de ar; desodorizantes de ar, preparações para 

purificação de ar e desodorizantes para quartos; desodorizantes para tecidos; desinfectan-

tes de ar; preparações aromáticas para refrescamento do ar.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Letras e caracter chinês na cor VERDE - Pantone 369C

   Letras e caracteres chineses na cor AZUL - Pantone 3005C

[210] 編號 N.º : N/118044 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : Ecomist Systems Limited

 地址 Endereço : Unit 7, 15 Accent Drive, East Tamaki, Auckland, New Zealand
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 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Vaporizadores eléctricos para líquidos contendo insecticidas, substâncias disinfectantes e 

desodorizantes para uso doméstico. Distribuidor eléctrico automático de fragâncias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Letras e caracter chinês na cor VERDE - Pantone 369C

   Letras e caracteres chineses na cor AZUL - Pantone 3005C

[210] 編號 N.º : N/118045 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : Ecomist Systems Limited

 地址 Endereço : Unit 7, 15 Accent Drive, East Tamaki, Auckland, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de: desinfestação; desinfestação para a prevenção de infestação de insectos; de-

sinfestação relacionada com aves; desinfestação relacionada com edifícios; tratamento de 

superfícies com fórmulas desinfestantes; fornecimento de instalação, manutenção e substi-

tuição de unidades automática de purificadores de ar e de produtos de purificação de ar.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Letras e caracter chinês na cor VERDE - Pantone 369C

   Letras e caracteres chineses na cor AZUL - Pantone 3005C

[210] 編號 N.º : N/118046 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : Ecomist Systems Limited

 地址 Endereço : Unit 7, 15 Accent Drive, East Tamaki, Auckland, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Exterminação de insectos (para agricultura, horticultura ou silvicultura).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Letras e caracter chinês na cor VERDE - Pantone 369C

   Letras e caracteres chineses na cor AZUL - Pantone 3005C
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[210] 編號 N.º : N/118053 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : KIM, So Hee

 地址 Endereço : 46, Daesagwan-ro 11na-gil, Seongbuk-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 : 20

[511] 產品 Produtos : 傘擱架；狗用墊褥；木箱或塑料箱；傢俱；鏡子（玻璃鏡）；手持鏡子（化妝鏡）；陳列架；陳列櫃

（傢俱）；彩鏡；室內百葉窗（遮陽）（傢俱）；畫框；韓式軟墊；塑料鑰匙鏈；理髮座椅；非金屬

名（號）牌；芳烴容器（非金屬、非磚石）；塑料包裝容器；可活動彩片（裝飾品）；椅用軟墊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118206 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : #Legend Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Livros electrónicos e publicações electrónicas (descarregáveis); publicações em forma elec-

trónica fornecida através de base de dados; cartões electrónicos; óculos, armações para 

óculos e óculos de sol, estojos para óculos e óculos de sol, visores para os olhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118207 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : #Legend Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Revistas; periódicos; publicações impressas; livros; fotografias; fotos; jornais; álbuns; calen-

dários; cartazes; cartões; papel, cartão e artigos feitos com esses materiais, não incluídos 

noutras classes, material impresso; materiais para encadernação; fotografias; artigos de 

papelaria; materiais para artistas; materiais de instrução e de ensino (excepto aparelhos); 

tipos de impressora; materiais de plástico para empacotamento (excluindo instrumentos).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118208 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : #Legend Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão comercial; administração comercial; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118209 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : #Legend Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicação de livros e revistas; fornecimento de revistas electrónicas, livros e 

periódicos (não descarregáveis); fornecimento de informações relacionadas com revistas, 

livros e periódicos através da internet; serviços de consultoria relacionada com a publica-

ção de livros, revistas, periódicos e textos escritos; aluguer de revistas, livros e periódicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118210 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Holland & Barrett Retail Limited

 地址 Endereço : Samuel Ryder House, Barling Way, Eliot Park, Nuneaton, Warwickshire CV10 7RH, 

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 : Preparações farmacêuticas; substâncias dietéticas para uso medicinal; géneros alimentícios 

dietéticos; preparados herbáceos para fins médicos; suplementos herbáceos e extractos de 

ervas; bebidas herbáceas; vitaminas, preparados de vitaminas; minerais, preparados de mi-

nerais; vitaminas e suplementos dietéticos minerais; suplementos alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118211 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Holland & Barrett Retail Limited
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 地址 Endereço : Samuel Ryder House, Barling Way, Eliot Park, Nuneaton, Warwickshire CV10 7RH, 

United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Compotas, alimentos preservados; frutas e nozes, sendo todos preservados, secos ou cozi-

nhados; manteigas de nozes, manteiga para barrar; batatas fritas; vegetais secos, vegetais 

preservados; leite, leite seco, bebidas de leite; productos lácteos; legumes; iogurte; rennet; 

óleos alimentares, gorduras alimentares; aperitivos; preparados para fazer sopas, sobreme-

sas e pastas para barrar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118212 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Holland & Barrett Retail Limited

 地址 Endereço : Samuel Ryder House, Barling Way, Eliot Park, Nuneaton, Warwickshire CV10 7RH, 

United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Farinha; pão, mistura de pães; refeições feitas com pão e cereais, sendo todos alimentos 

para consumo humano; produtos de farelo (para alimentos); arroz, açúcar, adoçantes natu-

rais; mel; biscoitos, bolos, flapjacks (barras de aveia); chá, café, essências de café, extractos 

de café, misturas de café e chicória; chicória e mistura de chicória, todos para uso como 

substitutos de café; levedura; vinagre, sal, pimento, condimentos, mostarda, especiarias, 

temperos, ervas culinárias; confeitos não medicinais; aperitivos, sobremesas e pastas para 

barrar; gelado; gelados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118213 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Holland & Barrett Retail Limited

 地址 Endereço : Samuel Ryder House, Barling Way, Eliot Park, Nuneaton, Warwickshire CV10 7RH, 

United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Vegetais frescos; frutos frescos; nozes.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118214 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Holland & Barrett Retail Limited

 地址 Endereço : Samuel Ryder House, Barling Way, Eliot Park, Nuneaton, Warwickshire CV10 7RH, 

United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Sumos de frutas; água gaseificada; água mineral; bebidas não alcoólicas; limonadas; prepa-

rados para fazer bebidas; xaropes para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118215 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : Holland & Barrett Retail Limited

 地址 Endereço : Samuel Ryder House, Barling Way, Eliot Park, Nuneaton, Warwickshire CV10 7RH, 

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 por correio directo; distribuição de amostras; demonstração de artigos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118222 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : ISAIA & ISAIA SPA

 地址 Endereço : Via Luca Giordano, 15 80127 Napoli (NA), 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 : Ouro; prata; platina; metais preciosos e as suas ligas; artigos feitos em metais preciosos e 

de suas ligas; diamantes; brilhantes; pedras preciosas; joalharia; artigos de joalharia; jóias; 

botões de punho e molas para gravatas; anéis; pulseiras; pulseiras [joalharia]; colares; pe-

quenos adornos [joalharia]; brincos; alfinetes [sendo joalharia]; relógios; relógios de pulso; 

relógios em geral; braceletes de relógio; instrumentos cronométricos; bijutaria para aplicar 

no vestuário; artigos de bijutaria para aplicar no vestuário; artigos de joalharia folheados 

de metais preciosos; estojos e outros conjuntos para relógios e joalharia.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118223 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : ISAIA & ISAIA SPA

 地址 Endereço : Via Luca Giordano, 15 80127 Napoli (NA), 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 : Sacos; malas de mão; malas de viagem; mochilas; carteiras; porta-moedas; sacolas; sacolas 

para documentos em couro e imitações de couro; bolsas de mão; arcas [bagagem]; peles; 

artigos feitos em pele; couro e artigos feitos em couro; produtos em imitações de couro; 

chapéus-de-sol [sombrinhas]; chapéus-de-sol; chapéus-de-chuva; bengalas; chicotes e ou-

tros artigos de selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118224 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : ISAIA & ISAIA SPA

 地址 Endereço : Via Luca Giordano, 15 80127 Napoli (NA), 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 : Vestuário; vestuário para homem; vestuário para senhora; vestuário para rapazes e rapari-

gas; vestuário para crianças; vestidos de casamento; vestidos cerimoniais de senhora; fatos 

cerimoniais de homem; vestidos cerimoniais de rapazes, raparigas e crianças; vestidos; ves-

tidos feitos de pele; vestidos para homem; vestidos para senhora; camisas; blusas; saias; fato 

de senhora [tailleurs]; jaquetas [casacos] [vestuário]; calças; calções curtos; calças curtas; 

malhas [vestuário]; camisetas interiores; t-shirts; camisolas; tricôs [vestuário]; pijamas; peú-

gas; roupa interior em tricô; blusas de alças; cintas, espartilhos [roupa interior]; cinta-ligas; 

cuecas; sutiãs; combinações de senhora; combinações de senhora [roupa interior]; roupões; 

chapéus; cachecóis; gravatas; lenços [vestuário]; lenços [foulards][artigos de vestuário]; 

gravata-borboleta; impermeáveis [vestuário]; sobretudos [casacos]; casacos; fatos de banho; 

vestuário de desporto; fatos de treino para desporto; combinações [vestuário]; anoraques; 

parkas; calças de ski; cintos [vestuário]; suspensórios; suspensórios para vestuário; pele 

[vestuário]; lenços de pescoço; fechos para vestuário; luvas [vestuário]; trajes de cerimónia 

[vestidos], calçado em geral, incluindo: chinelos, pantufas; calçado; calçado para desporto; 

botas e sandálias.

[540] 商標 Marca : 



3288 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2017 年 3 月 1 日

[210] 編號 N.º : N/118319 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/06

[730] 申請人 Requerente : Ten-Takaku Co.,Ltd

 地址 Endereço : Hibari 1555-1, Imizu, Toyama 939-0351 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料；餐廳；提供日本料理；提供拉麵和其他食物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118359 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/07

[730] 申請人 Requerente : Bovet Fleurier SA

 地址 Endereço : Avenue Daniel Jeanrichard, 2114 Fleurier, 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, jóias, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/01 60778/2016 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/118553 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/13

[730] 申請人 Requerente : ECO PAPER PRODUCTS SDN BHD

 地址 Endereço : 7000-D, Jalan PBR 38, Kawasan Perindustrian Bukit Rambai, 75250 Melaka, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Camas de animais (de estimação); papel para uso como camas de animais (de estimação); 

camas para gatos e camas para pequenos animais (de estimação); partículas de madeira 

compacta para absorvência (para uso em animais de estimação); feno (para animais de 

estimação); papel areado para uso como camas de animais de estimação; pequenas camas 

feitas com papel reciclado para animais de estimação; aparas de madeira para camas de 

animais de estimação; palha cortada para camas de animais de estimação; celulose para 

uso como cama de animais de estimação.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118634 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 歷德香港有限公司

   Lidl Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場25樓

   Level 25, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções adminis-

trativas; serviços de vendas por grosso e a retalho, incluindo serviços de vendas por grosso 

e a retalho via «on-line»; serviços de vendas, a retalho, de supermercado; serviços de con-

sultadoria de consumo; fornecimento de informações sobre empresas na internet, nome-

adamente informações sobre produtos de consumo, informações sobre aconselhamento a 

consumidores e serviços de informações para consumidores; serviços de compras electróni-

cas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Fundo do quadrado em AZUL; Linha circular de rebordo em VERMELHO; Fundo do 

círculo em AMARELO; Letras «L D L» e «caracteres chineses» em AZUL e Letra «I» e 

«ponto» em VERMELHO.

[210] 編號 N.º : N/118635 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 歷德香港有限公司

   Lidl Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場25樓

   Level 25, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções adminis-

trativas; serviços de vendas por grosso e a retalho, incluindo serviços de vendas por grosso 

e a retalho via «on-line»; serviços de vendas, a retalho, de supermercado; serviços de con-

sultadoria de consumo; fornecimento de informações sobre empresas na internet, nome-

adamente informações sobre produtos de consumo, informações sobre aconselhamento a 

consumidores e serviços de informações para consumidores; serviços de compras electróni-

cas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Fundo do quadrado em AZUL; Linha circular de rebordo em VERMELHO; Fundo do 

círculo em AMARELO; Letras «L D L» e «caracteres chineses» em AZUL e Letra «I» e 

«ponto» em VERMELHO.



3290 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2017 年 3 月 1 日

[210] 編號 N.º : N/118636 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 歷德香港有限公司

   Lidl Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場25樓

   Level 25, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções adminis-

trativas; serviços de vendas por grosso e a retalho, incluindo serviços de vendas por grosso 

e a retalho via «on-line»; serviços de vendas, a retalho, de supermercado; serviços de con-

sultadoria de consumo; fornecimento de informações sobre empresas na internet, nome-

adamente informações sobre produtos de consumo, informações sobre aconselhamento a 

consumidores e serviços de informações para consumidores; serviços de compras electróni-

cas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Fundo do quadrado em AZUL; Linha circular de rebordo em VERMELHO; Fundo do 

círculo em AMARELO; Letras «L D L» e «caracteres chineses» em AZUL e Letra «I» e 

«ponto» em VERMELHO; Rectângulo na base do logo, em fundo AMARELO.

[210] 編號 N.º : N/118637 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 歷德香港有限公司

   Lidl Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場25樓

   Level 25, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções adminis-

trativas; serviços de vendas por grosso e a retalho, incluindo serviços de vendas por grosso 

e a retalho via «on-line»; serviços de vendas, a retalho, de supermercado; serviços de con-

sultadoria de consumo; fornecimento de informações sobre empresas na internet, nome-

adamente informações sobre produtos de consumo, informações sobre aconselhamento a 

consumidores e serviços de informações para consumidores; serviços de compras electróni-

cas.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Fundo do quadrado em AZUL; Linha circular de rebordo em VERMELHO; Fundo do 

círculo em AMARELO; Letras «L D L» e «caracteres chineses» em AZUL e Letra «I» e 

«ponto» em VERMELHO.

[210] 編號 N.º : N/118638 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 歷德香港有限公司

   Lidl Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場25樓

   Level 25, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções adminis-

trativas; serviços de vendas por grosso e a retalho, incluindo serviços de vendas por grosso 

e a retalho via «on-line»; serviços de vendas, a retalho, de supermercado; serviços de con-

sultadoria de consumo; fornecimento de informações sobre empresas na internet, nome-

adamente informações sobre produtos de consumo, informações sobre aconselhamento a 

consumidores e serviços de informações para consumidores; serviços de compras electróni-

cas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : «Caracteres chineses» em AZUL e «ponto» em VERMELHO

[210] 編號 N.º : N/118639 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 歷德香港有限公司

   Lidl Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場25樓

   Level 25, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções adminis-

trativas; serviços de vendas por grosso e a retalho, incluindo serviços de vendas por grosso 

e a retalho via «on-line»; serviços de vendas, a retalho, de supermercado; serviços de con-

sultadoria de consumo; fornecimento de informações sobre empresas na internet, nome-

adamente informações sobre produtos de consumo, informações sobre aconselhamento a 

consumidores e serviços de informações para consumidores; serviços de compras electróni-

cas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Letras «L D L» em AZUL e letra «I» e «ponto» em VERMELHO.
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[210] 編號 N.º : N/118640 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 歷德香港有限公司

   Lidl Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場25樓

   Level 25, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções adminis-

trativas; serviços de vendas por grosso e a retalho, incluindo serviços de vendas por grosso 

e a retalho via «on-line»; serviços de vendas, a retalho, de supermercado; serviços de con-

sultadoria de consumo; fornecimento de informações sobre empresas na internet, nome-

adamente informações sobre produtos de consumo, informações sobre aconselhamento a 

consumidores e serviços de informações para consumidores; serviços de compras electróni-

cas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Fundo do quadrado em AZUL; Linha circular de rebordo em VERMELHO; Fundo do 

círculo em AMARELO; «caracteres chineses» em AZUL e «ponto» em VERMELHO.

[210] 編號 N.º : N/118642 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118643 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118644 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118645 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體） outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118646 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118647 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118648 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118649 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118650 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118651 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118652 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  



3296 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2017 年 3 月 1 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118653 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118654 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118655 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118656 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118657 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118658 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118659 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118740 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : PCA IP Services Limited

 地址 Endereço : 13th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Subscrição de seguro contra acidentes; serviços de actuários; análise financeira; investi-

mentos de capital; angariação de fundos para obras de beneficência; serviços de cartões 

de crédito; emissão de cartões de crédito; câmbio; consultoria financeira; avaliação finan-

ceira (seguros, banca, imobiliário); informação financeira; gestão financeira; patrocínio 

financeiro; serviços financeiros; corretagem de seguros contra incêndios; investimento em 

fundos; subscrição de seguros de saúde; corretagem de seguros; consultoria de seguros; 

informações de seguros; subscrição de apólices de seguros; corretagem de seguros de vida; 

empréstimos (financiamento); corretagem de seguros marítimos; fundos mútuos; agências 

imobiliárias; avaliações imobiliárias; corretagem de títulos; cotações da bolsa de valores; 

corretagem de acções e obrigações; fideicomissos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118741 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : PCA IP Services Limited

 地址 Endereço : 13th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Produção de programas de rádio e televisão; produção de espectáculos; produção de filmes 

em videocassetes; organização e condução de seminários; arranjo e condução de workshops 

(formação); serviços educacionais; entretenimento; produção de filmes; serviços de jogo 

prestados on-line através de uma rede informática; jogo; provisão de publicações electró-

nicas on-line, não descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e 

periódicos on-line; publicação de textos que não sejam textos publicitários; ensino; servi-

ços de entretenimento de televisão; serviços de treino prático (demonstração), provisão de 

serviços educacionais relacionados com gestão financeira on-line a partir de uma base de 

dados informático ou Internet; provisão de serviços educacionais relacionados com gestão 

financeira através de meios audiovisuais; provisão de serviços educacionais relacionados 

com gestão financeira através de meios de comunicação digitais e electrónicos interactivos; 

serviços educacionais relacionados com a provisão de formação de instrução, workshops e 

seminários para clientes de todas as idades para crianças no ensino pré-escolar, na primá-

ria,  secundária, ensino superior e níveis para adultos; provisão de um sítio na rede apresen-

tando publicações (não descarregáveis) na área de gestão financeira para crianças; provisão 

de publicações não descarregáveis on-line, nomeadamente textos, gráficos e artigos rela-

cionados com gestão financeira para crianças; publicação de textos, livros, revistas e outros 

materiais impressos relacionados com gestão financeira para crianças; arranjo e condução 

de workshops e seminários para crianças relacionados com gestão financeira para crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118743 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Meios filtrantes de substâncias químicas e não químicas incluídos na classe; agentes de fil-

tragem para a indústria de bebidas; preparações e materiais químicos para filme, fotografia 

e impressão; papéis sensibilizados de segurança; fertilizantes e químicos para uso na agri-

cultura, horticultura e silvicultura; ácido pirolenhoso; furfural; sulfato de sódio; produtos 

químicos utilizados na ciência; intensificadores químicos para papel; substâncias químicas, 

materiais químicos e preparações químicas e elementos naturais.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia
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[210] 編號 N.º : N/118744 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para lavar o rosto [cosméticos]; máscaras para os cuidados da pele das mãos; pro-

dutos para amaciar a pele; máscaras para a pele [cosméticos]; cremes amaciadores de pele 

para uso cosmético; cremes de cuidado da pele, sem ser para uso medicinal; produtos para 

o cuidado da pele com o fim de eliminar rugas; creme de limpeza de pele; loção para lim-

par a pele; produtos de limpeza da pele [não medicinais]; máscaras corporais; preparações 

cosméticas para os cuidados faciais; produtos para limpar a pele [cosméticos]; preparações 

cosméticas para uso tópico facial para minimizar rugas; adesivos cosméticos com prote-

ção solar para aplicar na pele; toalhetes impregnados com um produto de limpeza da pele; 

esfoliantes para o rosto; esfoliantes para a limpeza da pele; produtos esfoliantes para fins 

cosméticos; máscaras para fechar poros utilizadas como cosméticos; máscaras de limpeza; 

máscaras cosméticas; máscaras de beleza para o rosto; champôs; produtos para limpar e 

perfumar; produtos para polir móveis e pisos [encáusticas]; preparações para desengor-

durar; panos de limpeza impregnados com uma preparação para limpar lentes de óculos; 

panos de limpeza impregnados com detergente; panos de limpeza impregnados com um 

produtos de polimento para limpeza; toalhetes pré-humedecidos impregnados com deter-

gente para limpeza; panos de limpeza impregnados com detergente; toalhetes que incorpo-

ram produtos de limpeza; preparações para polir; preparações de limpeza; preparações de 

limpeza; saquetas com fragrâncias; preparações amaciadoras de tecidos; amaciadores de 

tecidos para uso em lavandaria; abrasivos; exfoliantes para os cuidados da pele; artigos de 

higiene pessoal; cotonetes algodoados para uso cosmético; toalhetes descartáveis impreg-

nados com água de colónia; lenços perfumados; toalhetes descartáveis impregnados com 

compostos de limpeza para usar no rosto; toalhetes cosméticos pré-humedecidos; toalhetes 

de limpeza húmidos para fins higiénicos e cosméticos; máscaras de limpeza facial; produtos 

para os cuidados da pele; toalhetes impregnados para limpeza [não medicinais, para uso 

pessoal]; preparações não medicinais para os cuidados do corpo; cosméticos para cuidados 

de beleza; tecidos impregnados com óleos essenciais, para uso cosmético; lenços im-

pregnados com preparações para remover maquilhagem; lenços impregnados com prepara-

ções para remover maquilhagem; preparações para remover a maquilhagem; toalhetes fa-

ciais impregnados com cosméticos; produtos para remover o verniz das unhas [cosméticos]; 

produtos para remover o verniz das unhas; preparações de autobronzeamento [cosméticas]; 

desodorizantes para uso pessoal; toalhitas para bebé; cremes para a limpeza da pele [não 

medicinais]; cremes antirrugas; hidratantes não medicinais; máscaras para os cuidados da 

pele dos pés; máscaras faciais; esfoliantes faciais (não medicinais); produtos de limpeza 

para o rosto [cosméticos]; algodão para uso cosmético; toalhetes de limpeza para a higiene 

feminina.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia
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[210] 編號 N.º : N/118745 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Fibras dietéticas; suplementos nutricionais; preparações e artigos dentários; ceras para 

impressões dentárias; matérias dentárias para chumbar os dentes; matérias dentárias para 

fazer moldes de dentes; matérias dentárias para duplicar moldes de dentes; materiais de 

incrustação para uso dentário; materiais de revestimento para uso dentário; resina dental 

para pontes temporárias, coroas e facetas; material para reparação de dentes; material para 

prótese dentária; materiais para dentes artificiais; matérias para pontes dentárias; matérias 

para coroas dentárias; preparações farmacêuticas para uso dentário; materiais sintéticos 

para obturações dentárias; compostos dentários; matérias para chumbar os dentes; massas 

[mástiques] dentárias; artigos absorventes para higiene pessoal; produtos higiénicos para a 

medicina; preparações higiénicas para uso veterinário; fraldas para animais de estimação; 

mechas com álcool para uso médico; soluções desinfetantes para uso doméstico; desinfe-

tantes para uso higiénico; desinfetantes para aparelhos e instrumentos médicos; desinfe-

tantes para instrumentos médicos; desinfetantes para uso médico; desinfetantes para apa-

relhos e instrumentos dentários; toalhetes higiénicos; toalhetes medicinais impregnados; 

produtos medicinais para lavar as mãos; toalhetes para uso médico; tecidos impregnados 

com preparações antibacterianas; desinfetantes impregnados em lenços; desodorizantes 

para vestuário e têxteis; desodorizantes para sapatos; produtos antissépticos para o trata-

mento de feridas; panos de limpeza impregnados com desinfetantes para fins de higiene.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118746 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Bolsas adaptadas para telemóveis; estojos para telefones; estojos para assistentes pessoais 

digitais (PDA); estojos para calculadoras de bolso; estojos adaptados para leitores de CD; 

estojos adaptados para leitores de DVD; estojos para leitores multimédia digitais; estojos 

de lentes; letreiros publicitários [mecânicos ou luminosos]; estojos adaptados para equi-

pamento fotográfico; malas para câmaras de vídeo portáteis («camcorders»); estojos para 

câmaras; separadores de baterias; estojos para óculos; estojos para óculos de criança; esto-

jos para lentes de contacto; estojos de lentes; fatos de voo resistentes ao fogo; respiradores 

para filtragem do ar; roupas para proteção contra fogo; fatos de corridas de automóveis à 

prova de fogo para fins de segurança; mantas ignífugas; roupas para proteção contra fogo; 

filtros para máscaras respiratórias; filtros de máscaras respiratórias [não medicinais]; redes 

de segurança; calçado de protecção contra incêndios; balaclavas ignífugas; botas de prote-
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ção contra o fogo; vestuário de proteção contra acidentes, radiações e fogo; capacetes para 

motociclistas; estojos com instrumentos de dissecação para uso científico ou em investiga-

ção; estojos com instrumentos de dissecação, não para uso médico; filtros para laboratório; 

luvas resistentes ao fogo; equipamentos de proteção e segurança.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118747 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Protetores de seios; resguardos de camas para incontinência; lençóis médicos em materiais 

têxteis não tecidos; pinças hemostáticas; malha cirúrgica; mobiliário e roupa de cama mé-

dicos, equipamento para movimentação de pacientes; cobertores para uso médico; lençóis 

de incontinência destinados a bebés; lençóis para incontinência para usar com crianças; al-

mofadas para uso medicinal; almofadas para uso ortopédico; almofadas para uso terapêu-

tico; almofadas soporíficas com enchimento de plumas; lençóis [cortinas] para uso médico; 

protetores de colchão para a incontinência; lençóis para incontinentes; vestuário médico; 

luvas de proteção descartáveis para uso médico; luvas para uso médico; luvas para utilizar 

em hospitais; meias de compressão medicinais; implantes de malha cirúrgica constituídos 

principalmente por materiais artificiais; joelheiras para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118748 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Revestimentos à medida para a área de carga de veículos; revestimentos para veículos; 

guarnições interiores de veículos [estofos]; interiores protetores para veículos; revestimen-

tos para tejadilhos de veículos; painéis de interior para veículos; assentos de segurança de 

crianças para automóveis; assentos de segurança de crianças para automóveis; assentos de 

segurança de crianças para automóveis; assentos de criança para utilizar em veículos; ca-

deiras para transporte de crianças para utilização em veículos; assentos de segurança para 
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a sua utilização em automóveis; assentos de segurança para animais de estimação para usar 

em veículos; assentos de segurança para crianças e bebés para veículos; assentos de segu-

rança para a sua utilização em automóveis; cobertas para assentos de automóveis; organi-

zadores para carros; organizadores para bagageiras; revestimentos de assentos para uso 

em automóveis, feitos à medida; capas para bancos de automóveis; assentos de automóveis; 

cadeiras de automóveis para crianças; almofadas para assentos de veículos; cadeiras de au-

tomóveis para crianças; proteções e palas contra o sol destinadas a automóveis.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118749 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel crepe; materiais de filtragem em papel; papel-filtro; filtros de papel para cafeteiras; 

materiais de embalagem impressos em papel; recipientes de papel utilizados para embala-

gem; sacos em papel para embalagens; laços decorativos para papel de embrulho; papel de-

corativo de embrulho; folhas de papel ou de plástico para controlo de humidade para em-

balagem de alimentos; folhas de celulose regenerada para embalagens; etiquetas de papel 

para presentes; papel de embrulho para ofertas; embalagens de cartão; películas plásticas 

para embalagem; papel impregnado com óleo para fins de embrulho; caixas de cartão para 

embalagens; materiais plásticos para embalagem; papel para embrulho e para embalagem; 

sacos de papel; sacos em papel para embalagens; laços para decoração de embalagens; 

sacos em papel para embalagens; sacos e artigos para o acondicionamento, embrulho e ar-

mazenamento de papel, cartão ou matérias plásticas; recipientes industriais de papel para 

embalagem; recipientes de cartão para embalagem; recipientes de embalagem em celulose 

regenerada; sacos [invólucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias plás-

ticas]; películas para embrulhar alimentos; cartão de embalagem; caixas de cartão para 

embalagens; caixas de folha de fibra; materiais de plástico para embalagem (não incluídas 

noutras classes); materiais feitos de papel para invólucros; materiais de embalagem em car-

tão; materiais de embalagem feita de papel reciclado; materiais de embalagem em fécula ou 

amido; materiais de embalagem; papel de embalagem; caixas de cartão para embalagens; 

caixas de cartão para embalagens; sacos em papel para embalagens; folhas de viscose para 

embalagem; etiquetas em papel para identificação; blocos de papel para escrever; caderno 

de notas; etiquetas em papel; caixas para lápis; estojos para artigos de papelaria; canetas 

esferográficas; pequenos quadros negros; fitas adesivas para embalagem; produtos de im-

pressão; autocolantes [artigos de papelaria]; autocolantes [decalcomanias]; painéis publici-

tários impressos em papel; painéis publicitários impressos em cartão; brochuras; bandeiras 

[em papel]; panfletos impressos; calendários impressos; material promocional impresso; 

decorações adesivas de papel para parede; anuários [publicações impressas]; calendários; 

estandartes em papel; cartazes; cartões postais; prospetos; cartões de natal; publicações 

promocionais; publicações promocionais; publicações promocionais; publicações pro-
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mocionais; sinalizadores em papel ou em cartão; painéis publicitários em cartão; painéis 

publicitários em cartão; capas para livros; papel crepe para uso doméstico; papel para uso 

na produção de papel de parede; papel de seda para usar como material de papel estêncil 

(ganpishi); papel para usar no fabrico de saquetas de chá; lenços de papel para remover ma-

quilhagem; papel higiénico de textura áspera; filtros de papel para café; toalhitas de papel; 

toalhetes em papel para o rosto; folhas de papel ou de plástico absorvente para embalagem 

de alimentos; lenços de papel; papel de seda; papel higiénico; lenços de papel para uso cos-

mético; toalhetes de celulose; periódicos; cadernos de apontamentos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118750 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Fibras para fins de isolamento; cobertores acolchoados para isolamento; fio de fibras re-

generadas não para uso têxtil; fibras químicas não para uso têxtil; fibras sintéticas sem ser 

para uso têxtil; artigos e materiais isolantes e de proteção; tecidos isolantes; tecidos feitos 

de fibras sintéticas [para isolamento]; tecidos feitos de misturas de fibras sintéticas e na-

turais para uso como isolamento; tecidos de fibra de carbono para uso como isolamento; 

tecidos de fibras produzidas quimicamente para uso como isolamento; tecidos de fibras or-

gânicas para uso como isolamento; fibras de vidro para isolamento; fibras impregnadas com 

resinas sintéticas para isolamento; velos de fibras de carbono em bruto [materiais de isola-

mento]; papel isolante; material de isolamento destinado à indústria aeronáutica; materiais 

isolantes à base de matérias plásticas; placas de isolamento; isolamento para fio magnético; 

papel isolante; papel impregnado com óleo para isolamento; isolamento de tubo; compo-

nentes de isolamento pré-moldados; papel tratado para isolamento; artigos e materiais 

de isolamento térmico; painéis de fibras para isolamento de altas temperaturas; tecidos 

resistentes ao calor [material de isolamento]; coberturas de isolamento para tubagens in-

dustriais; isolamentos de materiais sintéticos para proteção térmica de tubos; isolamentos 

com função de vedação para proteção térmica; invólucros de isolamento térmico para ma-

quinarias industriais; materiais de isolamento térmico; artigos e materiais para isolamento 

elétrico; fita para isolamento elétrico; isolantes para condutores elétricos; papel para con-

densadores elétricos; substratos para isolamento elétrico; artigos e materiais de isolamento 

acústico; azulejos acústicos; barreiras de isolamento acústico; isolamento acústico para edi-

fícios; estruturas não metálicas para redução de ruído [isolamento]; folhas de celulose [sem 

ser para embalagem ou embrulho]; folhas de celulose regenerada sem ser para embalagem; 

espuma de borracha; fibra de carbono; celulose regenerada para uso na manufatura; folhas 

de viscose sem ser para proteções de embalagem; fibras de carbono destinadas à indústria; 

fibras de carbono, não sendo para uso têxtil; fibras de carbono em estado bruto, não sen-

do para uso têxtil; tecidos de fibras de carbono impregnados com resina; fios de fibras de 

carbono [sem ser para fins têxteis]; espuma moldada para embalar; fitas adesivas de emba-



N.º 9 — 1-3-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3305

lagem, sem serem para uso doméstico ou papelaria; fibras de plástico para usar no fabrico 

de cordões para pneumáticos; tecidos retardadores de chama [amianto]; painéis isolantes à 

prova de fogo; materiais isolantes refratários; feltro para isolamento; tecidos de fibras pro-

duzidas quimicamente para uso como isolamento; isolamentos de materiais sintéticos para 

proteção térmica de tubos; folhas de celulose [sem ser para embalagem ou embrulho]; subs-

tâncias plásticas semitrabalhadas; materiais de filtragem [espumas ou películas de plástico 

semi-processados].

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118751 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Camas, roupa de cama, colchões, travesseiros e almofadas; artigos para camas de crian-

ça [não incluindo roupa de cama]; artigos para camas de criança [não incluindo roupa de 

cama]; capas sobressalentes para assentos, ajustadas, para móveis; coberturas em matérias 

têxteis (à medida) para móveis; almofadas insufláveis; almofadas de banho; acessórios de 

cama, exceto roupa; camas de crianças em pano sob a forma de saco; colchões futon [sem 

serem colchões para partos]; almofadas para apoio da cabeça; almofadas para gestantes; 

capas para colchões; colchões; colchões; colchões [sem ser colchões para partos]; esteiras 

[almofadas ou colchões]; travesseiros para apoio do pescoço; almofadas de amamentação; 

almofadas para animais de estimação; almofadas de cama; almofadas perfumadas; esteiras 

de dormir para campismo [colchões]; artigos têxteis para mobília [almofadas]; almofadas 

estofadas; almofadas de apoio para utilização em cadeirinhas de bebé para automóvel; al-

mofadas de apoio para utilização em cadeiras de bebé; casas e camas para animais; camas 

para animais de estimação; almofadas para animais de estimação; casas para animais do-

mésticos; painéis para anúncios publicitários; painéis em plástico para anúncios publicitá-

rios [não luminosos].

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118752 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Panos de limpeza antiestáticos para uso doméstico; espanadores; panos para limpar as 

lentes de óculos; argolas para toalhas; caixas para pauzinhos chineses; aplicadores para 

maquilhagem de olhos; estojos concebidos para utensílios cosméticos; estojos de toilette 

[«nécessaires»]; aplicadores de maquilhagem; luvas de forno; panos de limpeza; panos de 

limpeza; panos de limpeza.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118753 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Fibras têxteis em bruto e substitutos; líber; algodão em bruto; lã tratada; fibras químicas 

para uso têxtil; fibras sendo materiais sintéticos parcialmente tratados para uso têxtil; fi-

bras sendo matérias-primas sintéticas para uso têxtil; flocos de seda; fibras de fios; cordões 

[faixa]; fibras têxteis em bruto; lã lavada; fibras semissintéticas para uso têxtil; fibras de 

cânhamo [em bruto]; pelo de coelho; juta; fibras de juta [em bruto]; lã penteada; pelo de 

caxemira; fibras de algodão [curtas]; matérias têxteis fibrosas em bruto tratadas com retar-

dadores de chamas; angorá; fibras naturais; fibras de enchimento de poliéster; filamentos 

de poliéster; redes plásticas de poliéster para a embalagem de produtos; fibras de sílica vi-

trificada para uso têxtil; fibras de ráfia; fibra de rami; fibras têxteis em estado bruto; fibras 

de matérias plásticas em estado bruto para uso têxtil; linho em bruto; seda em bruto; lã em 

bruto; resíduos de seda crua; lã de tosquia; fibras de seda; monofilamentos em poliéster de 

seda; lã cardada; fibras sintéticas para uso têxtil; fibras sintéticas para uso têxtil; filamen-

tos têxteis sintéticos; filamentos têxteis; fibras têxteis; fibras têxteis não tecidas; fibras para 

fabrico de carpetes; fibras para fabrico de ladrilhos de tapete/alcatifa; fibras de viscose de 

sílica; lã em bruto ou tratada; flocos de lã; bolsas e sacos para embalagem, armazenamento 

e transporte; forros destinados a contentores para transporte a granel; bolsas e sacos para 

embalagem, armazenamento e transporte; redes; suportes em corda para plantas; fundas 

e bandas; tiras para atar a vinha; fitas para atar, não metálicas; camas de rede; sacos para 

armazenamento de cadáveres para cremação; bolsas de malha para a lavagem de roupa 

interior; sacos em malha de rede para armazenamento; sacos de embalagem de tecido para 

transporte a granel; sacos de embalagem [Sacos] de tecido para armazenamento a granel; 

sacas; sacos feitos de matérias têxteis; sacos para transporte de resíduos; sacos para o trans-

porte de materiais; sacas para o armazenamento de materiais a granel; sacos e bolsas (não 

incluídas em outras classes); sacas para o armazenamento de materiais; bolsas [sacos] de 

transporte e armazenamento de produtos a granel; sacos em matérias não têxteis para o 

transporte de materiais a granel; sacos em matérias não têxteis para o armazenamento a 

granel de alimentos para animais; sacos em matérias não têxteis para o armazenamento a 

granel de materiais; sacos para guardar sapatos; sacos de velas de navios; sacos em matérias 
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têxteis para oferta de garrafas de vinho; bolsas de proteção feitas em tecido para guardar 

porta-moedas que não estejam a uso; bolsas [envelopes, pochettes] para embalagem, em 

matérias têxteis; bolsas [envelopes, pochettes] para embalagem, em matérias têxteis; bolsas 

[envelopes, pochettes] para embalagem, em matérias têxteis; redes de embalagem para o 

transporte de frutas e legumes; bolsas [envelopes, pochettes] para embalagem, em matérias 

têxteis; sacos em matérias têxteis para a embalagem de mercadorias [invólucros, bolsas]; 

lonas, toldos, tendas e coberturas não ajustadas; tendas para a pesca à linha; tendas de 

campismo; coberturas de veículos; coberturas não ajustadas para barcos e veículos marí-

timos; lonas; tendas; tendas [toldos] para veículos; tendas, toldos avançados para carava-

nas; tendas feitas de material têxtil; tendas de montanhismo ou campismo; velas de navio; 

material para o fabrico de velas (de embarcações); cordas e fios; cintas não metálicas para 

uso agrícola; fios para atar, não metálicos; cordéis; cordel em polipropileno; cordel de sisal; 

bramantes não metálicos; cordões para atar; cordéis para embalagem; cordão de macramé; 

fios para o fabrico de filamentos de pneus; cordame; cordas e cordas sintéticas; corda para 

uso em brinquedos para animais de estimação; cordas sintéticas; cordame; cordas não me-

tálicas; cordel para fardo; cordas para embalagens; redes; redes elásticas para produtos de 

carne; redes de cânhamo; redes [não em metal nem em amianto]; redes para utilizar como 

corta-vento; redes em fibra química; redes em matérias têxteis para a prevenção de queda 

de pedras; redes para a pesca comercial; redes comerciais; redes para utilizar com estru-

turas flutuantes; fios para redes; tanques-rede para piscicultura; redes para fazer sombra; 

rede de seda; redes à medida; materiais para acolchoamento e enchimento; plumas [penas]; 

penas [plumas] para estofamento; algodão em rama para filtrar; enchimentos de fibras sin-

téticas; enchimentos para estofar almofadas; materiais de enchimento em espuma sintética; 

material de enchimento para edredões; materiais de enchimento para almofadas; materiais 

de enchimento para colchas; aparas de madeira; sumaúma [paina]; penas soltas; materiais 

de enchimento; materiais de enchimento para almofadas, sem ser em borracha ou plástico; 

materiais de enchimento, com exceção de borracha ou plástico, para sacos-cama; materiais 

de enchimento em material fibroso; materiais de enchimento em material fibroso; material 

de enchimento em produtos não tecidos; materiais de enchimento, sem ser em borracha ou 

plástico, para camas; manta de poliéster; serradura de madeira; sisal; fibras de sisal; con-

tentores industriais para embalagem em matérias têxteis; velo para a indústria de estofos; 

algodão em rama para estofamento ou acolchoamento; fibras de algodão em rama; lã para 

estofamento; materiais para acolchoamento e enchimento (com exceção de papel, cartão, 

borracha e plástico); enchimentos para estofar almofadas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118754 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 23

[511] 產品 Produtos : Fios e linhas; fio de angorá; carretéis de linhas; carretéis de linha; fiados de algodão; fios de 

algodão; fio de froco (chenile); fio de froco (chenile); fio de seda dupioni; fios elásticos; fios 
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elásticos para uso têxtil; fitas elásticas de fibras sintéticas para uso têxtil; linhas de algodão 

fiado; linha para uso têxtil; filamentos têxteis [linhas]; fibras flocadas; fios; fios de angorá 

para uso têxtil; fio de desperdício de algodão; fios de poliéster pré-orientados; fios em fibras 

de carbono para uso têxtil; fio sintético ou mistura de fibras para uso têxtil; fio de seda sel-

vagem; fios para tricotar; fios para uso doméstico; fios para utilizações têxteis; mistura de 

linhas e fios à base de fibras inorgânicas; mistura de fios e linhas à base de algodão; mistura 

de fios e linhas à base de fibras químicas; fios e linhas de fibras químicas para uso têxtil; li-

nhas e fios de resíduos desengordurados; linhas e fios misturados à base de cânhamo; linhas 

e fios de fibras regeneradas para uso têxtil; mistura de fios e linhas à base de seda; fio e 

linha em fibra sintética; mistura de fio e linha à base de lã; fios e linhas para uso têxtil; fios 

para venda em forma de kit; linha e fio de algodão torcido; fios e linhas torcidos; fio e linha 

de cânhamo em trança; fio e linha de seda em trança; fios e linhas de lã entrelaçados; fios 

(penteados) em fibras naturais; mistura de fios e linhas entrançados; fio de lã penteada; fios 

de seda fiada; fios de seda fiada; fio e linha de fibra semissintética [fio de fibra natural trata-

do quimicamente]; lãs para tricotar à mão; fios de cânhamo; fios de cânhamo; fios e linhas 

estáveis ao calor; fios de juta; filamentos de pelo de camelo; fios cardados de linho para uso 

têxtil; linhas cardadas de cânhamo para uso têxtil; linhas cardadas em fibras naturais para 

uso têxtil; linhas cardadas em fibras naturais para uso têxtil; fios (cardados) em lã; linhas 

cardadas em lã para uso têxtil; fios de cachemira; fios de fibra cerâmica para uso têxtil; fios 

de coco; fios de rayon; fios de linho; fios de linho; fio de fibra metálica para uso têxtil; linha 

para coser para uso têxtil; linha e fio para costura; fios naturais; fios não metálicos para uso 

têxtil; fibras de poliéster fiado para uso têxtil; linhas de sílica; fios e linhas de rami; fios de 

seda em bruto; seda fiada; fios de seda; fios para bordar; fios para tricotar; fios em materiais 

acrílicos para tricotar; fios de nylon para tricotar; fios de lã para tricotar; fios de poliéster 

texturizados; fios em materiais sintéticos para uso têxtil; linhas sintéticas; fios de alcatifas; 

fios têxteis; fios têxteis em fibras artificiais; fios têxteis em fibras naturais; fios e linhas com 

revestimento de borracha para uso têxtil; misturas de linhas e fios fiados; linha encerada; 

fio encerado; fibras de tecelagem para uso industrial; fiados; lã fiada; fios de lã; fios de lã.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118755 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos flocados; tecidos de produtos têxteis à peça para uso em tapeçaria; cotim; malhas 

elásticas para roupa interior de senhora; malhas elásticas para corpetes; malhas elásticas 

para roupa desportiva; malhas elásticas para roupas de ginástica; tecidos de fibra para o fa-

brico de artigos de vestuário; tecidos em fibra para o fabrico de revestimentos exteriores de 

móveis; tecidos de fibra destinados ao fabrico de forros para sapatos; tecidos de fibra para 

usar no fabrico de forros para sacos; feltro; feltro para ser utilizado por fabricantes de pa-

pel; tecido de feltro; tecidos retardadores de chamas [sem ser de amianto]; tecido de flanela; 
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toalhas [têxteis]; forros [tecidos]; materiais para incrustação de têxteis não tecidos; tecidos 

em fibra química; tecidos para uso têxtil; tecidos de renda tricotados; tecido tricotado (ma-

lha); tecidos gomados impermeáveis; toalhas [têxteis]; roupa de casa; tecido jérsei; tecido 

jérsei; tecidos em fibra de carbono, sem ser para isolamento; tecidos [artigos têxteis à peça] 

feitos de fibra de carbono; tecidos feitos em fibras artificiais [sem ser para isolamento]; te-

cidos para móveis; tecidos para estofos; tecidos para móveis; tecidos para móveis à peça; 

tecidos para móveis à peça; tecidos para decorar móveis; feltro não tecido; tecidos em seda 

para mobiliário; tecidos de fibras semissintéticas; tecidos de fibras quimicamente produzi-

das, sem ser para isolamento; tecidos em fibras orgânicas, sem ser para isolamento; tecidos 

de fios de fibras regeneradas; tecidos feitos em fibras artificiais [sem ser para isolamento]; 

tecidos para uso na confeção de camisolas de malha; tecido tricotado (malha); tecidos tri-

cotados em fios de algodão; tecidos tricotados com fio de fibra química; tecidos tricotados 

em fios de lã; tecidos feitos de misturas de fibras sintéticas e naturais, sem ser para isola-

mento; tecidos têxteis para uso no fabrico de camas; tecidos têxteis para fazer roupa bran-

ca; tecidos têxteis destinados ao fabrico de roupa de cama; tecidos têxteis para fazer cober-

tores; matérias têxteis para uso no fabrico de móveis; tecidos têxteis para uso no fabrico de 

lençóis; tecidos têxteis para uso no fabrico de toalhas; tecidos (têxteis) para uso no fabrico 

de fronhas de almofadas; matérias têxteis à peça para fabrico de coberturas de roupas de 

cama; matérias têxteis à peça para o fabrico de toalhas; panos; lenços sob a forma de arti-

gos têxteis à peça; feltro aveludado para mobília; matérias têxteis não tecidas; têxteis, sem 

ser em tecido; têxteis, sem ser em tecido; matérias têxteis não tecidas para uso como entre-

telas; matérias têxteis não tecidas em fibras naturais; matérias têxteis não tecidas em fibras 

sintéticas; matérias têxteis não tecidas sob a forma de lençóis para uso na manufatura; ma-

térias têxteis tecidas para mobiliário; produtos têxteis e substitutos para produtos têxteis; 

caixas em matérias têxteis para vestidos de noite; mantas de imprensa em matérias têxteis; 

panos descartáveis; forros [tecidos]; forro de linho para sapatos; tecidos para paredes; te-

cidos para uso têxtil; artigos têxteis domésticos feitos em materiais não tecidos; roupa de 

casa; caixas em matérias têxteis para vestidos de noite; lonas para colchões; revestimentos 

para mobiliário; mosquiteiros; artigos têxteis não tecidos; lençóis de proteção contra o pó; 

lenços em matérias têxteis; têxteis de flanela; artigos têxteis não tecidos; entretelas feitas de 

matérias têxteis não tecidas; revestimentos para mobiliário; coberturas não ajustadas para 

mobiliário; capas [não ajustadas] em material têxtil para proteção de móveis; revestimentos 

de móveis em têxteis; lençóis de proteção contra o pó; capas [não ajustadas] em material 

têxtil para proteção de móveis; reposteiros (cortinas de pano grosso); cortinas; marcadores 

[etiquetas] de roupa para tecidos têxteis; tecidos para paredes; tapeçarias murais em ma-

térias têxteis; roupa de cama e cobertores; roupa de cama e cobertores; toalhas [têxteis]; 

toalhas; roupa de cozinha e de mesa; toalhas; toalhas de mãos em matérias têxteis; roupa 

de cama e de mesa; panos da louça; panos de cozinha para secar a loiça; toalhas [têxteis]; 

toalhas de mãos em matérias têxteis; individuais (de mesa), não em papel; pequenos artigos 

têxteis [roupa de mesa]; coberturas de mesa; cobertas de mesa não em papel; conjuntos de 

mesa, sem ser em papel; coberturas de mesa de têxteis não tecidos; guardanapos em maté-

rias têxteis; roupa de mesa, sem ser em papel; atoalhados de tecido; roupa de mesa; luvas 

para o banho; roupa de cama e cobertores; cobertores de agasalho para recém-nascidos; 

roupa de cama e de mesa; resguardos de cama; capas para edredões; edredões (mantas); 

cobertores de cama à base de algodão; cobertores de cama à base de fibras sintéticas; co-

berturas de cama, em papel; colchas de cama em seda; mantas de lã; capas para edredões; 

lençóis de cama; saias de cama; mantas de cama; saias de cama em tecido; roupa de cama à 

base de matéria têxtil não tecida; roupa de cama para crianças; capas para edredões e col-

chas de penas; edredões (mantas); cobertores para animais de estimação; colchas de cama; 

cobertores para uso ao ar livre; roupa de cama descartável em matérias têxteis; edredões; 
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roupa branca em tecido turco; edredões para futons; sacos-cama [invólucros substitutos 

do lençol]; roupa de cama impermeável; cobertores para berços; lençóis para berços; co-

bertores para crianças; travesseiros; mantas de viagem; capas com contorno para colchões; 

fronhas de almofada; coberturas de colchões e de almofadas; coberturas de colchões; 

coberturas de colchões; edredões com enchimento de penugem; edredões; mantas de via-

gem; forros para sacos-cama; mantas de seda; lençóis ajustáveis; colchas almofadadas para 

camas; colchas felpudas; colchas em tecido; edredões com enchimento de penas; edredões 

com enchimento a metade com penugem; edredões com enchimento de material acolcho-

ado; edredões com enchimento de materiais de estofamento sintético; colchas de cama; 

capas para edredão; capas em matérias têxteis para edredões; artigos têxteis para utilizar 

como roupa de cama; lençóis de cama; mantas de cama; lençóis de cama com rodapé; saias 

de cama; mantas de lã; roupa de banho; toalhas de mãos em matérias têxteis; lençóis de 

banho; toalhas de banho; roupa de banho, exceto vestuário; panos para lavar descartáveis; 

colchas de tecido turco; panos turcos para o rosto; toalhas turcas; toalhas turcas; lençóis de 

banho; lençóis de banho; toalhas [têxteis] adaptadas para uso em distribuidores; toalhas de 

mão; toalhas [têxteis]; toalhas de mãos em matérias têxteis; toalhas para crianças; toalhas 

[têxteis]; roupa branca de casa, incluindo toalhas de rosto; toalhetes para remover a maqui-

lhagem [têxteis], sem ser impregnados com cosméticos; toalhetes desmaquilhantes em ma-

térias têxteis, sem ser impregnados com preparações de toilette; panos em matérias têxteis 

tecidas para a lavagem do corpo [sem ser para uso medicinal]; panos em materiais têxteis 

não tecidos para lavagem do corpo [sem ser para uso medicinal]; luvas de banho; luvas fei-

tas em material não tecido para lavagem corporal; panos de limpeza; panos para a lavagem 

do corpo [sem ser para uso medicinal]; materiais de filtragem em produtos têxteis; tecidos 

anti-inflamáveis.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118756 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Chapelaria; toucas de natação; bandanas [lenços para pescoço]; bonés de basebol; bóinas; 

chapéus com borlas; artigos de chapelaria para senhora; toucas de duche; chapéus de ceri-

mónia; chapéus fedora; barretes fez [chapéus tradicionais muçulmanos]; chapéu de tecido; 

bonés para golfe; véus usados em público pelas mulheres muçulmanas (yashmaks); gorros 

[chapelaria]; boinas de lã para rastas; chapéus; armações de chapéus; solidéus; toucas de 

pólo aquático; capuzes; chapéus pequenos; gorros com nó para bebés; chapéus de cozinhei-

ro; artigos de chapelaria de desporto [sem ser capacetes]; artigos de chapelaria para crian-

ças; lenços para usar na cabeça; lenços para usar na cabeça; lenços para usar na cabeça; 

lenços para a cabeça usados por homens muçulmanos (yashmaghs); mitras [chapelaria]; 

chapéus de moda; bonés [artigos de chapelaria]; palas de boné; palas para o sol [artigos de 

chapelaria]; gorros e toucas de dormir; chapéus de papel [vestuário]; chapéus de papel para 
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chefes de cozinha; chapéus de papel para enfermeiros; chapéus para festas [vestuário]; 

aquecedores de mãos em pele; chapéus de pele; lenços para usar na cabeça; chapéus para a 

chuva; bonés em malha; boinas [bonés]; bivaques; chapéus de palha de estilo japonês (suge-

-gasa); máscaras para dormir; véus; escapulários [vestuário]; boinas escocesas; faixas para 

absorver a transpiração para a prática de ténis; chapéus de esqui; chapéus de sol; chapéus e 

bonés de desporto; bonés de desporto; aros para usar na cabeça [vestuário]; fitas para a ca-

beça; chapéus de praia; bonés em malha; passa-montanhas [gorro que cobre a cabeça e o 

pescoço]; chapelaria térmica; toques [chapéus]; lenços para usar na cabeça; barretes de lã; 

chapéus-altos; vestuário; roupa de cerimónia; casacos de noite; colarinhos destacáveis para 

kimonos (haneri); colarinhos postiços; reforços para axilas [partes de vestuário]; fatos de 

aikido; alvas; coletes de futebol americano; parkas; fatos; fatos de cerimónia [para homem]; 

tailleurs (saia-casaco); laços para o pescoço; calças de fatos completos; macacões; blusas; 

vestuário de trabalho; macacões; blusas; jérseis sem mangas; mantos; artigos para aquecer 

os braços [vestuário]; batas para médicos; calças de aquecimento; vestuário feito em pele; 

luvas para conduzir; enxovais de criança [vestuário]; enxovais de criança [vestuário]; bodies 

para bebés; camisas de noite [baby doll]; fraldas-calça; babetes de plástico para bebés; tops 

para bebés; saco de bebés [vestuário]; fraldas-calça; partes de baixo para bebés; enxovais 

de criança [vestuário]; cueiros para bebés; fatos de banho; fatos de banho para senhora; fa-

tos de banho para homem; fatos de banho com soutien integrado; vestuário de natação para 

homem e senhora; calções de banho; fatos de banho; fatos de banho; roupões de banho; 

calções de banho; calções de natação; saídas de banho; robes de senhora; fatos de ballet; 

vestidos de baile; bandanas [lenços para pescoço]; fita de cabelo [vestuário]; uniformes de 

beisebol; calções interiores térmicos; camisolas interiores térmicas; tops curtos; t-shirts im-

pressas; perneiras; vestuário em caxemira; vestuário em imitação de couro; vestuário de lã; 

vestuário para automobilistas; vestuários para bebés; vestuário para damas de honor; ves-

tuário de patinagem artística; vestidos de baptismo; vestuário para a prática de judo; vestu-

ário para criança; vestuário infantil (bebés); vestuário para raparigas; vestuário em couro 

para motociclistas; vestuário em couro; vestuário de linho; vestuário em papel; vestuário de 

pelúcia; vestuário de seda; vestuário para artes marciais; vestuário para hipismo [exceto 

chapéus de equitação]; artigos de vestuário para uso em teatro; artigos de vestuário para 

pescadores; vestuário para rapaz; vestuário para competições de luta livre; vestuário pré-

-natal; calças para estar em casa; bermudas; casacos de dormir; meias de dormir; maiôs; 

blazers; blusões; boás [golas]; meias-calças; bodies completos; body [roupa interior]; bole-

ros; gravatas estilo cowboy; casacos aviador; boxers [calções]; vestidos de noiva; manto 

comprido com capuz; soutiens; corpinhos; casacos de marinheiro; capas; corsários; sobretu-

dos curtos para conduzir; calças com bolsos nas perneiras; polainas (vestuário); casulas; ca-

misetas; «cheongsam» (vestidos tradicionais chineses); alvas; vestuário para coristas; roupa 

de cerimónia; calças de bombazina; vestidos de praia; vestuário de mulher; lingerie; vesti-

dos clássicos [frocks]; vestuário exterior de senhora; cuecas [roupa interior]; roupa interior 

para senhora; roupa interior para senhora; blusões de penas; coletes interiores; calças de 

ganga; sobretudos [vestuário]; casacos de trabalho com reforço de ombros impermeável; fa-

tos de três peças [vestuário]; canadianas [vestuário]; lenços de bolso; fatos de uma só peça; 

macacões; macacões curtos; roupa interior descartável; conjuntos de patinagem; leggings 

para desporto; colãs de lã; saias plissadas para quimonos formais (hakama); vestuário de 

fantasia; vestidos de cerimónia para senhora; sutiãs desportivos antitranspirantes; camisas 

de desporto antitranspirantes; calças de desporto antitranspirantes; camisas de pesca; cole-

tes de pesca; polares; coletes de forro polar; laços para o pescoço; fatos para desportos de 

voo; vestuário de noite formal; vestuário de cerimónia; foulards [artigos de vestuário]; fra-

ques; fatos de lazer; camisas informais; calças largas; vestuário informal; calções-lingerie; 

bata para barbeiros; robes de senhora; réplicas de equipamentos de clubes de futebol; ca-
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misolas de futebol; coletes de futebol; «footmuffs», não aquecidos eletricamente; gabardi-

nes [vestuário]; galochas; polainas [grevas]; fraques; calças acolchoadas para desporto; ca-

misas acolchoadas para desporto; calções acolchoados para desporto; roupa de malha; lu-

vas em malha; casacos de tricot; roupa interior de malha; camisolas de lã tricotadas; vestu-

ário em tecido; camisas de tecido; casacos sem mangas; polos; calças de golfe; calças, cami-

sas e saias para golfe; saias de golf; malhas para ginástica; vestuário de ginástica; peúgas 

até ao tornozelo; fatos para o dia das bruxas; fitas de pescoço [partes de vestuário]; artigos 

de vestuário para pôr ao pescoço; cachecóis; cachecóis gola; artigos de vestuário para aque-

cer os pulsos; luvas [vestuário]; luvas para ciclistas; luvas com pontas dos dedos condutoras 

para poderem ser usadas com dispositivos eletrónicos manuais com ecrã tátil; luvas, in-

cluindo as de pele ou pêlo de animais; aquecedores de mãos [vestuário]; roupa de usar por 

casa; camisas havaianas; camisas havaianas abotoadas à frente; encaixes de camisa; cami-

sas; camisas para fatos; camisas de colarinho; camisas com decote; camisas formais (aboto-

ar no colarinho); camisolas de dormir; combinados [roupa interior]; casacos-camisa; peiti-

lhos de camisas; fatos para homem; vestuário para homem; vestuário exterior para homem; 

peúgas para homem; roupa interior de homem; coletes; vestidos de noiva; casacos curtos 

em materiais quentes; pulôveres com capuz; cuecas [roupa interior]; calças; calças de couro; 

calças de criança; calças de criança; calças de enfermaria; calças de fato de treino; calças 

de snowboard; calças de fato; saias-calças; presilhas para calças; suspensórios; suspensórios 

para homem; cintas elásticas [roupa interior]; cintas elásticas [roupa interior]; casacos [ves-

tuário]; casacos sendo vestuário desportivo; casacos em lã polar; casacos para pescadores; 

blusões com mangas; blusões sem mangas; blusões de snowboard; casacos de proteção con-

tra condições meteorológicas extremas; jaquetas, casacos, calças e coletes para homem e 

senhora; forros para casacos; calças de caça; casacos de caça; coletes de caça; camisas de 

caça; quimonos; gangas [vestuário]; calças de ganga; casacos de ganga; camisolas de malha; 

calças de montar a cavalo; fatos (desporto); conjuntos para jogging [vestuário]; calças de 

fato de treino; tops de jogging; calças de fato de treino; casacões; jaquetas; fatos para judo; 

cafetãs; camisolas; uniformes para artes marciais; uniformes para desportos de combate; 

sweatshirts com capuz; fatos de karaté; lenços de caxemira; fatos para kendo; calças khakis 

[vestuário]; saias escocesas; saias escocesas; quimonos; vestidos clássicos [frocks]; bibes 

sem mangas; vestidos clássicos [frocks]; batas de enfermaria; forros pré-feitos [partes de 

vestuário]; bolsos para vestuário; vestuário de lazer; culotes [calções de mulher presos 

abaixo do joelho com elástico]; calças para caminhadas; mini meias; aquecedores de joe-

lhos [vestuário]; conjuntos de calção e blusa; vestuário confecionado; roupa base para a 

parte superior do corpo do vestuário tradicional coreano [jeogori]; coletes tradicionais co-

reanos para senhora [baeja]; sobretudos coreanos [durumagi]; coletes acolchoados; corpe-

tes; corpetes interiores; espartilhos; espartilhos; espartilhos; trajes; fatos de saia; fatos de 

carnaval para crianças; fatos de fantasia para jogos de interpretação de personagens; cola-

rinhos [vestuário]; colarinhos postiços; golas para vestidos; gravatas; echarpes de homem; 

crinolinas; faixas de smoking; t-shirts de manga curta ou de manga comprida; chemisettes 

[frentes de camisas]; chemisettes [frentes de camisas]; calças curtas; calças de fato de trei-

no; saiotes curtos; casacos curtos (haori) para vestir sobre o quimono; capuzes [vestuário]; 

casacos de laboratório [batas]; pulôveres de manga comprida; camisolas interiores de man-

ga comprida; casacos compridos; roupões de quarto japoneses (nemaki); quimonos compri-

dos (nagagi); roupa interior comprida; babetes, sem ser em papel; jardineiras para caça; fa-

tos de corrida; camisolas de atletismo; fatos de cabedal; vestuário em couro; blusões de 

couro; blusões de couro; calças informais; leggings [calças]; roupa interior; roupa interior 

sudorífuga; blusões refletores; lingerie; librés; túnicas para usar por cima do fato de banho; 

vestuário exterior para raparigas; manípulos [estolas]; uniformes desportivos; punhos de 

camisa; capotes [casacos]; peliças; casacos de algodão; casacos de ganga; casacos de senho-
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ra; casacos para homem; mantilhas; máscaras para dormir; máscaras para os olhos; fatos de 

marinheiro; corpetes; roupa interior adelgaçante; minissaias; monoquínis; robes de senho-

ra; roupões de trazer por casa; fatos para motociclistas; luvas de motociclismo; blusões de 

motociclismo; manguitos [vestuário]; vestidos havaianos; camisolas de dormir; camisolas 

de dormir; camisolas de dormir; roupa de noite; fatos isotérmicos; négligés; minimeia de 

senhora; vestuário exterior de senhora; roupas exteriores; camisas de cerimónia; gáspeas 

em vime para sandálias de estilo japonês; blusas; tops de ciclismo; camisolas com capuz; 

tops de apertar ao pescoço; tapa-orelhas [vestuário]; aquecedores de orelhas [vestuário]; 

combinados [vestuário]; macacões; macacões; macacão de enfermaria; camisas-casaco; pá-

reos de praia [tecido que se enrola à volta do corpo]; parkas; romeiras; peles [vestuário]; 

peliças; casacos e blusões de peles; aquecedores de mãos em pele; capas de pele; anágas 

[saias interiores]; saiotes-calções; polos; calças piratas; aventais de plástico; pantalonas; po-

los; polos tricotados; camisolões de gola alta; polo de manga comprida; ponchos; camisolas 

[pullovers]; sweat-shirts de decote redondo; camisolas de gola alta falsa; camisolas de deco-

te em v; pulôveres [vestuário]; culotes [calções de mulher presos abaixo do joelho com elás-

tico]; pijamas; calças de pijama; vestuário de ciclista; calções de ciclista; camisolas de rami; 

maillots protectores para desportos náuticos; lenços para usar na cabeça; vestuário imper-

meável; vestuário para a chuva; calças impermeáveis; casacos impermeáveis [vestuário]; 

ponchos para a chuva; luvas de equitação; calças de montar a cavalo; casacos de equitação; 

saias; camisolas de gola alta; camisolas de gola alta [vestuário]; camisas de gola alta; cami-

solões de gola alta; camisolas de râguebi; calções de râguebi; camisolas de râguebi; casacos 

tipo safari; saris; sarongs; samarras; casacos em pele de carneiro; echarpes para o pescoço 

[cachecóis]; cachecóis [vestuário]; xailes [apenas de malha]; xailes e lenços de cabeça; xailes 

e estolas; echarpes; faixas para quimonos (obi); uniformes de árbitro; roupa de noite; más-

caras para dormir; camisolas de dormir; tops sem alças; véus; plastrões; cuecas [roupa inte-

rior]; fatos para a neve; fatos para a neve; calças para neve; lenços de ombro; resguardos 

para os ombros [vestuário]; uniformes escolares; aventais; aventais de papel; bandas abdo-

minais para grávidas [vestuário]; vestidos de grávida; peúgas que absorvem a transpiração; 

meias sudorífugas; faixas para absorver a transpiração; bandas para absorver a transpira-

ção para os pulsos; aros para usar na cabeça [vestuário]; sovacos para vestuário; meias anti-

transpirantes; fitas para a cabeça; uniformes para enfermeiros; calções de natação; gravatas 

de seda; lenços de seda (foulards); soutiens adesivos; capa de cabeleireiro; casacos de uni-

forme; vestidos largos; camisas de gola alta falsa; camisas e combinações; jardineiras de 

calção curto; calções; calções de velo; boxers [roupa interior]; fatos para a neve; fatos de es-

qui para competição; luvas de esqui; calças de esqui; casacos de esqui; roupa para esquiar; 

passa montanhas; calções com proteção; cuecas; faixas de smoking; casacos de cerimónia; 

fatos de cerimónia; fatos para snowboarding; luvas de snowboard; meias de estilo japonês 

(tabi); peúgas e meias; suspensórios para meias; sutiãs bralette; vestidos de verão sem man-

gas para senhoras; fatos náuticos para o sol; macacões para crianças; conjuntos de combi-

nação com cueca; fatos de treino; vestuário de desporto [sem serem luvas de golfe]; vestuá-

rio de desporto; sutiãs desportivos; camisas informais; camisolas de desporto de manga 

curta; calças de desporto; casacos de desporto; meias de desporto; camisolas desportivas; 

polos e calças para desporto; fatos de treino; coletes de atletismo; guarda-pós (batas); casa-

cos acolchoados [vestuário]; coletes acolchoados; babetes de pano; babetes de pano para 

adultos; faixas para apertar quimonos (datejime); macacões de criança; bodies de molas 

para bebés e crianças; roupa de praia; roupões de praia; calças elásticas; roupa de malha; 

camisas tricotadas; casacos de malha; tangas; jarreteiras; collants ou coulãs; meias sudorí-

fugas; calcanheiras para meias; cuecas-cintas; collants; maillots [lingerie]; collants sem pés; 

artigos de malha; meias sem pés; vestuário para surf; coquilha [roupa interior]; camisolas 

[pullovers]; calças de fato de treino [uso desportivo]; casacos [fato de treino]; sweatshirts; 
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calções de treino; fatos para taekwondo; cinta para a cintura; camisolas sem alças (tops); 

vestuário para dança; vestuário de dança; tabardos; luvas camufladas; camisas camufladas; 

calças camufladas; casacos camuflados; coletes camuflados; calças escocesas; vestuário de 

ténis; camisas de ténis; vestidos de ténis; pulôveres de ténis; saias de ténis; calções de ténis; 

meias de ténis; cintos em matérias têxteis [vestuário]; thobes [túnicas tradicionais árabes]; 

fatos para teatro; meias térmicas; roupa interior térmica; togas; tops [vestuário]; trajes fol-

clóricos [vestuário]; vestuário tradicional japonês; alças para sutiãs [partes de vestuário]; 

calças justas com alças; vestidos tipo «jumper»; soutiens sem alças; camisolas sem alças 

(tops); vestuário de ginástica; calças de fato de treino; calções de treino; casacos de fato de 

treino; gabardinas; calções de ciclismo com alças; vestuário de triatlo; roupa de malha; ca-

misolas desportivas; fatos secos; t-shirts; lenços [vestuário]; lenços de pôr ao pescoço; len-

ços para usar na cabeça; túnicas; turbantes; vestuário de ginástica; calções de ginástica; tu-

tus; conjuntos de blusa e casaco; casacos curtos coreanos para uso por cima da roupa base 

[magoja]; fraldas-cueca [vestuário]; sobretudos [vestuário]; calças de proteção; lenços de 

pescoço; capotes; xailes; vestuário pré-natal; vestuário de dormir para grávidas; roupa inte-

rior para grávidas; uniformes; uniformes para uso comercial; uniformes para enfermeiros; 

uniformes de árbitro; fatos de corpo inteiro; roupa interior; roupa interior para bebés; rou-

pa interior sudorífuga; tops (camisolas sem alças); camisolas interiores para usar sob o qui-

mono (juban); camisolas interiores para usar sob o quimono (koshimaki); partes de baixo 

para vestir [vestuário]; ceroulas; camisolas compridas interiores; anágas [saias interiores]; 

faixas de suporte para nós de quimono (obiage-shin); calças de fato de treino [uso desporti-

vo]; roupa interior; tecidos para proteção de vestuário; casacos de fato; camisolas de volei-

bol; vestuário com isolamento térmico; casacos de aquecimento; tops para exercícios de 

aquecimento; vestuário resistente contra intempéries; fatos impermeáveis para motociclis-

tas; capas impermeáveis; vestuário de exterior impermeável; meias impermeáveis; calças 

impermeáveis; casacos de proteção contra condições meteorológicas extremas; casacos ole-

ados [vestuário]; fatos para esqui náutico; uniformes brancos de chefe de cozinha; batas 

brancas para uso hospitalar; cafetãs; sweatshirts; casacos reversível; coletes; coletes de cou-

ro; casacos impermeáveis com capuz; vestuário resistente contra intempéries; vestuário im-

permeável para navegar; grevas e polainas; faixas para envolver quimonos (datemaki); pá-

reos de praia [tecido que se enrola à volta do corpo]; páreos de praia [tecido que se enrola à 

volta do corpo]; cueiros; jardineiras para esqui; vestuário corta-vento; fatos corta-vento; 

calças corta-vento; camisas corta-vento; coletes corta-vento; luvas de inverno; casacos de 

inverno; artigos de malha; roupa exterior para condições meteorológicas extremas; meias 

de lã; calças de ioga; camisas de ioga; fatos zoot, fato de casaco e calças compridas; reforços 

[parte de vestuário]; reforços para fatos de banho [partes de vestuário]; reforços para sapa-

tos [partes de vestuário]; reforços para mailotts [partes de vestuário]; reforços para meias 

[partes de vestuário]; reforços para collants [partes de vestuário]; reforços para roupa inte-

rior [partes de vestuário]; calçado; tacões [calçado de salto salto]; calcanheiras; botinhas de 

bebé (sapatos de lã para bebé); chinelos de banho; calçado para senhora; palmilhas para 

calçado; alpargatas; palmilhas; sapatos rasos; tacões gravados em relevo em borracha ou 

matérias plásticas; solas gravadas em relevo em borracha ou em matérias plásticas; antider-

rapantes para calçado; pantufas; meias-pantufas; reforços para sapatos; meias interiores 

para calçado; sapatos de corrida; calçado de criança; chinelos em couro; sapatos de couro; 

sapatos de lona; sapatos de vela; gáspeas para sandálias de estilo japonês; pantufas; sapatos 

de tacão alto [pumps]; viras para calçado; botas para a chuva; botas de equitação; botas de 

equitação; tiras para sapatos; sapatos de râguebi; sandálias tipo mules; sapatos de enfiar 

[sem atacadores]; sapatos; calçado para atletismo; sapatos de lazer; calçado para voleibol de 

pé; sapatos com fecho por tiras de velcro; sapatos de salto alto; calçado de montanhismo; 

palmilhas para fins não ortopédicos; gáspeas para sapatos; solas para calçado; coberturas 
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de sapatos sem ser para uso médico; gáspeas para calçado; sapatos para a prática de snow-

board; solas de sapatos; solas de pantufa; solas para sandálias de estilo japonês; alpargatas; 

sapatos de dança; calçado de baile; sapatos de ténis; sapatos de treino; ponteiras para calça-

do; botas impermeáveis para pesca; sapatos impermeáveis; botas de inverno; calçado de 

ioga; sandálias japonesas [zori]; linguetas para sapatos e botas; roupa interior para senhora; 

luvas isotérmicas; pijamas [apenas de malha]; solas intermédias.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118757 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes, carpetes e esteiras; tapetes de banho; tapetes de casa de banho em tecido; tapetes 

de banho; tapetes de banho; tapetes e carpetes para veículos; carpetes para soalhos; tapetes 

de entrada; passadeiras [esteiras]; tapetes orientais não tecidos (mosen); reforço para la-

drilho de carpete; reforço para carpete; alcatifas; ladrilhos de carpete; forros primários de 

tapetes; tapetes de casa de banho em tecido; carpetes em matérias têxteis; papel de parede; 

papel de parede em vinil; revestimentos de paredes em papel; carpetes.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118758 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, de marketing e de promoção; afixação de cartazes; publicidade 

por banners; serviços de merchandising; serviços de relações públicas; anúncios publicitá-

rios online; serviços de telemarketing; serviços de promoção das vendas [serviços prestados 

a terceiros]; publicidade; serviços de exposição de mercadorias; preparação e apresentação 

de exibições audiovisuais para fins publicitários; organização e direção de apresentações 

de produtos; apresentação de produtos e serviços; demonstração de vendas [para terceiros]; 

demonstração de produtos e serviços por meios eletrónicos, incluindo em benefício dos 

denominados serviços de telecompras e de compras em casa; demonstração de produtos 
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com fins publicitários; organização de demonstrações para fins publicitários; demonstração 

de produtos; serviços de exposição e exibição comercial; organização de exposições para 

fins de negócios comerciais; organização de exposições com fins publicitários; organização 

de exposições para fins empresariais; organização de exposições para fins empresariais; 

realização de exposições para fins publicitários; organização de exposições e feiras comer-

ciais com fins comerciais e promocionais; condução de eventos comerciais (empresariais); 

desfiles de moda para fins comerciais; organização de exposições com objetivos comerciais; 

organização de eventos com fins comerciais e publicitários; organização de eventos, expo-

sições, feiras e espetáculos para fins comerciais, promocionais e publicitários; organização 

de demonstrações para fins publicitários; planeamento e direção de feiras, exposições e 

apresentações com fins económicos ou publicitários; organização de exposições com fins 

publicitários; aluguer de espaços publicitários online; aluguer de espaços publicitários; 

distribuição de material publicitário, de marketing e promocional; distribuição de mate-

rial promocional; distribuição de publicidade e anúncios comerciais; difusão de anúncios 

publicitários; distribuição de materiais publicitários; difusão de material publicitário e 

promocional; difusão de material promocional, publicitário e de marketing; difusão de 

publicidade; difusão de publicidade para terceiros; difusão de publicidade para terceiros 

através da internet; distribuição e difusão de material publicitário [folhetos, prospetos, ma-

terial impresso, amostras]; distribuição de folhetos; distribuição de folhetos; distribuição 

de folhetos; distribuição de amostras para fins publicitários; distribuição de prospetos e de 

amostras; distribuição de folhetos; distribuição de produtos para fins publicitários; distri-

buição de amostras; distribuição de anúncios publicitários; distribuição e difusão de mate-

rial publicitário [folhetos, prospetos, material impresso, amostras]; distribuição de folhetos; 

distribuição de folhetos; distribuição de material promocional; organização da distribuição 

de literatura publicitária em resposta a questionários telefónicos; organização de apre-

sentações com fins empresariais; trabalhos de escritório; gestão de negócios comerciais; 

serviços de gestão de cadeias de abastecimento; organização de apresentações com fins em-

presariais; organização de apresentações com fins empresariais; administração comercial; 

estudo de mercados.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118759 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de ciência e tecnologia; serviços de assessoria relacionados com investigação 

científica; análise científica assistida por computador; pesquisa científica assistida por com-

putador; serviços de testes científicos; compilação de informação científica; elaboração de 

relatórios científicos; prestação de informações relacionadas com a investigação científica; 

fornecimento de informações científicas; serviços de assessoria relacionados com ciências; 

serviços científicos e de design relacionados com os mesmos; serviços científicos e de inves-
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tigação relacionados com os mesmos; investigação científica relacionada com cosméticos; 

pesquisas científicas com fins médicos; pesquisas e análises científicas; serviços científicos 

de laboratórios; investigação científica e industrial; investigações científicas para uso mé-

dico; serviços de consultoria relacionados com engenharia de produtos; serviços de enge-

nharia por conta de outrem; serviços de consultadoria no domínio da engenharia; testes de 

engenharia; elaboração de relatórios de engenharia; serviços de consultadoria no domínio 

da engenharia; investigação de engenharia; consultadoria de engenharia relacionada com 

testes; engenharia técnica; realização de estudos científicos; análises científicas; serviços de 

informação relacionados com a segurança de produtos químicos destinados à horticultura; 

serviços de informação relacionados com a segurança de produtos químicos utilizados na 

agricultura; investigação científica relacionada com a química; recolha de informação re-

lacionada com hidrologia; investigação científica relacionada com ecologia; testes de enge-

nharia; serviços de testes científicos; ensaios têxteis; testes de qualidade de produtos para 

certificação; certificação [controle de qualidade]; disponibilização de informação em de-

senvolvimento de produtos; investigação e desenvolvimento de produtos; design de tapetes; 

design de materiais de embalagem e embrulho; design de cortinados.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/26 015864333 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118819 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : SK Planet Co., Ltd.

 地址 Endereço : 264 Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-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 : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; preparados de maquilhagem; batons; rímel; bases de maquilhagem; prepara-

dos para remoção de maquilhagem; máscaras de beleza; verniz para as unhas; preparados 

para o cuidado dos cabelos; preparados cosméticos para banho e duche; preparados cosmé-

ticos para bronzeamento; loções para depois de  barbear; perfumes e colónias; desodori-

zantes para o uso pessoal; cera para bigode; preparados para encaracolamento permanente; 

preparados para branquear a pele; lacas para o cabelo e gel para cabelo; gorduras para fins 

cosméticos; lápis cosméticos; leite facial de limpeza; loções de leite para a pele; tónicos 

para a pele; óleo de alfazema; óleo de jasmim; pestanas postiças; adesivos para fixar cabe-

los postiços e pestanas postiças; tecidos impregnados com loções cosméticas; algodão para 

fins cosméticos; sabonetes para barbear; sabonetes desodorizantes; champôs para cabelo; 

óleos para fins cosméticos; produtos não medicinais para a lavagem da boca; artigos de po-

limento para dentaduras; dentífricos; sabonetes para uso pessoal; óleos essenciais; artigos 

de perfumaria; sabonetes de beleza; artigos de toilette não medicinais; preparados para 

limpeza, polimento e esfrega; detergentes para lavagem de roupa.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118863 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 武戰綜合格鬥亞洲有限公司

   IMPI Sports Foundation Limited

 地址 Endereço : 香港港島東華蘭路18號港島東中心23樓

   Level 23, One Island East, 18 Westlands Rd, Island East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 夾克（服裝）；服裝；制服；上衣；襯衫；T恤衫；背心；運動衫；平腳短褲；帽子；手套（服裝）；

服裝帶（衣服）；頭帶（服裝）；風衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118864 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 武戰綜合格鬥亞洲有限公司

   IMPI Sports Foundation Limited

 地址 Endereço : 香港港島東華蘭路18號港島東中心23樓

   Level 23, One Island East, 18 Westlands Rd, Island East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告；廣告宣傳；電視廣告；計算機網絡上的在線廣告；廣告片製作；廣告材料設計；

特許經營的商業管理；提供商業和商務聯繫信息；通過網站提供商業信息；運動員的商業管

理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118865 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 武戰綜合格鬥亞洲有限公司

   IMPI Sports Foundation Limited

 地址 Endereço : 香港港島東華蘭路18號港島東中心23樓

   Level 23, One Island East, 18 Westlands Rd, Island East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 培訓；安排和組織大會；組織體育比賽；安排和組織培訓班；組織表演（演出）；廣播和電視節

目製作；演出製作；演出；攝影報導；攝影；提供娛樂設施；現場表演；籌劃聚會（娛樂）；演出

座位預定；提供體育設施。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118868 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Substâncias dietéticas para uso medicinal; preparados pediátricos nutritivos; suplementos 

nutricionais e dietéticos para crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118869 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118881 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手鐲（首飾）；鏈（首飾）；項鍊（首飾）；戒指（首飾）；耳環；貴重金屬徽章；鑰匙鏈（小飾物或

短鏈飾物）；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；鐘；手錶。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118882 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙或紙板製廣告牌；明信片；印刷出版物；圖畫；郵票；包裝紙；文具；印章（印）；書寫工具；文

具用膠帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118883 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 書包；卡片盒（皮夾子）；背包；錢包（錢夾）；旅行箱；傘。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118884 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 鏡子（玻璃鏡）；個人用扇（非電動）；木、蠟、石膏或塑料像；非金屬掛衣鈎；枕頭；墊枕。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118885 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED
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 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯；餐具（刀、叉、匙除外）；水壺；水瓶；玻璃杯（容器）；瓷器；瓷、陶瓷、陶土或玻璃藝術品；

紙巾盒；梳；保溫瓶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118886 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織品毛巾；紡織品手帕；床單和枕套；杯盤墊（非紙製）；門簾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118887 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 成品衣；衣領（衣服）；服裝；帽；手套（服裝）；圍巾；襪。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118888 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong
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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 : 26

[511] 產品 Produtos : 非貴重金屬製佩戴徽章；裝飾徽章（扣）；頭髮裝飾品；胸針（服裝配件）；髮帶；衣服裝飾品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118889 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；玩具；撲克牌；體育活動用球；飛鏢；虛擬現實遊戲機；增強現實遊戲機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118890 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；信息傳送；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；電子郵件傳送；電訊信

息；光纖通訊；提供全球計算機網絡用戶接入服務；提供互聯網聊天室；提供在線論壇。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118892 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos dietéticos para uso medicinal; suplementos dietéticos para humanos; preparados 

pediátricos nutritivos; alimentos para bebés; leite em pó para recém-nascidos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118893 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118894 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos dietéticos para uso medicinal; suplementos dietéticos para humanos; preparados 

pediátricos nutritivos; alimentos para bebés; leite em pó para recém-nascidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118895 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 29

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118951 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o 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-
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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 

navegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); apare-

lhos de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios 

para telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; 

sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televi-

são; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos 

auditivos para telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicio-

namento global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de 

vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para 

equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; progra-

mas 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; dis-

positivos 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; software informático para jogo; software informático para jogo descarregável ou distri-               

buído através de ou na internet; software informático para apostas e jogos de fortuna e 

azar; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118952 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel 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 
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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/118953 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consul-

tadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relaciona-

dos com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas 

locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande va-

riedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 
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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-

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 
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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/118954 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, 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, 
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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, 

direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de 

formação; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congres-

sos, seminários 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 culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e gale-

ria 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 am-

biental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de 

informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legen-

dagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, 

jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou 

de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer 

de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 
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de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; provisão de instalações para jogo; provisão de jogos e instalações de casino; 

condução e operação de lotarias; provisão de jogos de fortuna e azar online; fornecendo 

jogos online de fortuna e azar; provisão de informação relacionada com casino e serviços 

de jogo; provisão de informação sobre apostas, jogo e/ou resultados de jogo; boletins infor-

mativos electrónicos online, não descarregáveis, relacionados com jogo de fortuna e azar, 

diversão e entretenimento; serviços de Internet interactivo para fins de jogo de fortuna e 

azar, diversão e entretenimento, nomeadamente para concurso de jogos de computador, 

jogos de fortuna e azar e jogos interativos; serviços de jogo; provisão de informação online 

relacionada com entretenimento de jogos de computador; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118955 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-

das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

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 
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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 : 

[210] 編號 N.º : N/118956 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 
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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; 

software informático para jogo; software informático para jogo descarregável ou distribuído 

através de ou na internet; software informático para apostas e jogos de fortuna e azar; tudo 

incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118957 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel 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/118958 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consul-

tadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relaciona-

dos com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas 

locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande va-

riedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

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 
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produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-
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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/118959 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, 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 
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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, 

direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de 

formação; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congres-

sos, seminários 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 culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e gale-

ria 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 am-

biental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de 

informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legen-

dagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, 

jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou 

de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer 

de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 

de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; provisão de instalações para jogo; provisão de jogos e instalações de casino; 

condução e operação de lotarias; provisão de jogos de fortuna e azar online; fornecendo 

jogos online de fortuna e azar; provisão de informação relacionada com casino e serviços 

de jogo; provisão de informação sobre apostas, jogo e/ou resultados de jogo; boletins infor-

mativos electrónicos online, não descarregáveis, relacionados com jogo de fortuna e azar, 

diversão e entretenimento; serviços de Internet interactivo para fins de jogo de fortuna e 

azar, diversão e entretenimento, nomeadamente para concurso de jogos de computador, 

jogos de fortuna e azar e jogos interativos; serviços de jogo; provisão de informação online 

relacionada com entretenimento de jogos de computador; tudo incluído na classe 41.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118960 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-

das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

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 
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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/118961 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 
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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/118962 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consul-

tadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relaciona-

dos com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas 

locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande va-

riedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 
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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 

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-
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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/118963 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

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

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

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 
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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 

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 
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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/118964 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, 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 



3346 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2017 年 3 月 1 日

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 : 

[210] 編號 N.º : N/118965 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42
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[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-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 
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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/119043 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos dietéticos para uso medicinal; suplementos dietéticos para humanos; preparados 

pediátricos nutritivos; alimentos para bebés; leite em pó para recém-nascidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119044 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119045 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos dietéticos para uso medicinal; suplementos dietéticos para humanos; preparados 

pediátricos nutritivos; alimentos para bebés; leite em pó para recém-nascidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119046 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119047 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados para higiene não medicinais; preparados cosméticos; preparações para o cabe-

lo; cremes para o rosto e as mãos; preparados depilatórios; loções para os olhos; preparados 

cosméticos para uso em bronzear, pó de talco para higiene pessoal; tudo incluído na Classe 

3.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119083 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : 海南極喜生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國海南省海口市瓊山區南海大道9號明光國際大廈一層 

 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；膳食纖維；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；蜂王漿膳食補充劑；蜂膠膳食補充劑；蛋白質膳食補充劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119084 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : 海南極喜生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國海南省海口市瓊山區南海大道9號明光國際大廈一層 

 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；膳食纖維；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；蜂王漿膳食補充劑；蜂膠膳食補充劑；蛋白質膳食補充劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119085 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : 海南極喜生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國海南省海口市瓊山區南海大道9號明光國際大廈一層 

 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；膳食纖維；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；蜂王漿膳食補充劑；蜂膠膳食補充劑；蛋白質膳食補充劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119091 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : Belle Cosmetic Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘成業街16號怡生工業中心F座1樓 

 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 : 3

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

水，牙膏。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119092 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : 戴冠豪 

 地址 Endereço : 澳門祐漢樂富新村樂民樓7樓AG 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 健康食品之零售及批發。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑綠如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/119093 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : 新綠茵閣餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門倫敦街46-52號環宇豪庭地下及閣樓T及U舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/119094 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : 新綠茵閣餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門倫敦街46-52號環宇豪庭地下及閣樓T及U舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，紅色，黃色，棗紅色，黑，白，橙，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/119095 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : 長溢國際實業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場398號大豐廣場第二座（中航大廈）9樓B座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。 

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/119096 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : 長溢國際實業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場398號大豐廣場第二座（中航大廈）9樓B座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。 

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/119097 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : Vifor Consumer Health SA

 地址 Endereço : Route de Moncor 10, CH-1752 Villars-sur-Glâne, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para 

os cabelos, dentífricos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119098 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : Vifor Consumer Health SA

 地址 Endereço : Route de Moncor 10, CH-1752 Villars-sur-Glâne, 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 : Medicamentos de patente; preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos 

higiénicos para uso médico; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veteri-

nário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, 

material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desin-

fectantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119099 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : Vifor Consumer Health SA

 地址 Endereço : Route de Moncor 10, CH-1752 Villars-sur-Glâne, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119100 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : Amgen Inc.

 地址 Endereço : One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119101 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/03

[730] 申請人 Requerente : Heka Asia Limited

 地址 Endereço : 香港英皇道663號泓富千禧廣場1008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 : 9

[511] 產品 Produtos : 停車場收費及管理系統，包括出入口控制器，欄柵機，人工繳費機及自助繳費機。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、灰色、黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/119102 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS SQUARE ENIX CO., 

LTD.)

 地址 Endereço : 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Ímãs decorativos; software para máquinas de jogos de vídeo do tipo salão de jogos: pro-

gramas para máquinas de jogos de vídeo do tipo salão de jogos; máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; correias para telefones celulares; instrumentos, peças, componentes, 

acessórios e dispositivos periféricos para máquinas e aparelhos de telecomunicações; 

software de computador; programas de computador; software de jogos de computador; 

circuitos electrónicos, fitas magnéticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos ROM 

e outros suportes de armazenamento em que são gravados programas de computador; al-

mofadas para ratos; cartões de memória virgens; estojos para cartões de memória; estojos 

para CDs; teclados de computador; controlos remotos; máquinas e aparelhos electrónicos; 

instrumentos, peças, acessórios, componentes e dispositivos periféricos para máquinas e 

aparelhos electrónicos; programas para consolas de jogos de vídeo; software de jogos de 

vídeo; software para consolas de jogos de vídeo; programas de jogos electrónicos; circuitos 

electrónicos, fitas magnéticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos ROM e outros 

suportes de armazenamento em que são gravados programas para consolas de videojo-

gos; software para unidades de jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; programas 

para unidades de jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; circuitos electrónicos, fitas 

magnéticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos ROM e outros suportes de arma-

zenamento em que são gravados programas para unidades de jogos portáteis com ecrãs de 

cristais líquidos; suportes de dados magnéticos pré-gravados; discos compactos gravados 

com música; discos compactos gravados, discos compactos pré-gravados com áudio, regis-

tos de som e outros suportes de armazenamento com registos de som; gravações musicais 

descarregáveis; toques descarregáveis para telemóveis; música e gravações musicais des-

carregáveis (incluindo toques musicais para telemóveis); gravações de som e gravações 

musicais descarregáveis (incluindo toques áudio para telemóveis); gravações de som sob a 

forma de discos ópticos, discos magnéticos, ROMs semicondutores com música e/ou his-

tórias de ficção; gravações audiovisuais sob a forma de discos ópticos, discos magnéticos, 

ROMs semicondutores com música e/ou histórias de ficção animadas; discos de vídeo pré-

-gravados com música e/ou histórias de ficção animadas; fitas de vídeo pré-gravadas com 

música e/ou histórias de ficção animadas; discos de vídeo gravados, discos de vídeo pré-
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-gravados, gravações audiovisuais e outros meios de armazenamento com registos de vídeo 

e imagem; ficheiros de imagens descarregáveis contendo obras de arte, textos, gráficos e fo-

tografias relacionados com jogos de vídeo, personagens animadas, jogos de cartas, jogos de 

computador, banda desenhada, romances e revistas; imagens de fundo descarregáveis para 

computadores e/ou telemóveis; protectores de ecrã descarregáveis para computadores e/ou 

telemóveis; gravações de vídeo descarregáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; publi-

cações electrónicas na área de jogos de computador, jogos de vídeo, desenhos animados 

e/ou entretenimento em geral; publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/10/25 2016-118749 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/119103 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS SQUARE ENIX CO., 

LTD.)

 地址 Endereço : 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação ou de instrução desportiva; fornecimento de banda desenhada em 

linha não descarregável; fornecimento de revistas em linha não descarregáveis na área de 

jogos de computador, jogos de vídeo, desenhos animados e/ou entretenimento em geral; 

fornecimento de publicações electrónicas; organização e apresentação de espectáculos ao 

vivo; fornecimento de imagens e gravuras através de telecomunicações; fornecimento de 

música, vozes e áudio através de telecomunicações; serviços de entretenimento musical; 

fornecimento de informações relativas a serviços de entretenimento musical e apresentação 

de filmes; planeamento, organização e realização de eventos de jogos, banda desenhada, 

animação e filmes; fornecimento de jogos de computador em linha; fornecimento de jogos 

de vídeo em linha; fornecimento de informações sobre estratégias de jogos de computador 

e/ou estratégias de jogos de vídeo através de redes informáticas e/ou de redes de comuni-

cação globais; fornecimento de jogos através de telecomunicações; salões de jogos; forneci-

mento de instalações de divertimento; fornecimento de informações sobre entretenimento 

na área de jogos de computador, jogos de vídeo, jogos de cartas, desenhos animados, banda 

desenhada, romances e/ou revistas; fornecimento de informações sobre jogos em linha e 

fornecimento de jogos através de telecomunicações, redes informáticas e/ou redes de comu-

nicações mundiais; serviços de clube nas áreas do entretenimento ou da educação; serviços 

de clube de entretenimento; serviços de entretenimento (através de sistema de associação); 

serviços educacionais (através do sistema de associação).

[540] 商標 Marca : 

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

2016/10/25 2016-118749 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/119107 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : 陳明金基金會 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E號第一國際商業中心25樓 

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

 活動 Actividade : 其他（非牟利私法人）outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色，藍色及黃色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/119108 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : 洪光珠 

 地址 Endereço : 中國臺灣臺南市中西區青年里青年路47巷6號12樓之4 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；餐館；自助餐館；快餐館；

酒吧服務；流動飲食供應；茶館；提供雪花冰及甜品的餐廳服務；冰淇淋店；提供冰淇淋的餐

車；餐廳服務；如於場所內及場所外消費的雪糕及其他乳製品；以雪糕製成的蛋糕；糕點、咖

啡、茶及碳酸飲料的製造及服務；雪糕店服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119109 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : 洪光珠 

 地址 Endereço : 中國臺灣臺南市中西區青年里青年路47巷6號12樓之4 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；餐館；自助餐館；快餐館；

酒吧服務；流動飲食供應；茶館；提供雪花冰及甜品的餐廳服務；冰淇淋店；提供冰淇淋的餐

車；餐廳服務；如於場所內及場所外消費的雪糕及其他乳製品；以雪糕製成的蛋糕；糕點、咖

啡、茶及碳酸飲料的製造及服務；雪糕店服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119110 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : 洪光珠 

 地址 Endereço : 中國臺灣臺南市中西區青年里青年路47巷6號12樓之4 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；餐館；自助餐館；快餐館；

酒吧服務；流動飲食供應；茶館；提供雪花冰及甜品的餐廳服務；冰淇淋店；提供冰淇淋的餐

車；餐廳服務；如於場所內及場所外消費的雪糕及其他乳製品；以雪糕製成的蛋糕；糕點、咖

啡、茶及碳酸飲料的製造及服務；雪糕店服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119111 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : 人民科學出版社有限公司 

 地址 Endereço : 澳門景觀里（見眼圍）11號金翠苑地下C座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 出版報紙，雜誌，圖書。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119112 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : 日清食品有限公司

   NISSIN FOODS COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大盛街21-23號

   21-23 Dai Shing Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, N.T. Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麥片；玉米片；穀物棒；麵粉和穀類製品；麵包、糕點和甜食。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119113 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : MAG Aerospace Industries, LLC

 地址 Endereço : 1500 Glenn Curtiss Street, Carson, California 90746, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Bicos de evacuação para uso na evacuação de líquidos em cozinhas dos aviões (galés).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119114 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : Charmaine Holdings International Ltd.

 地址 Endereço : Avenida Praia Grande No.665, Edificio Great Will 1/A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de mão; mochilas; sacos de lona para compras; malas de viagem; sacos de cosméti-

cos (vendidos vazios); sacos para desporto; carteiras; bolsas; pastas; estojos feitos de couro 

ou imitação de couro; sacos a tiracolo; sacos de lona; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras classes; 

peles de animais, couro; baús; bengalas; chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119115 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : Charmaine Holdings International Ltd.

 地址 Endereço : Avenida Praia Grande No.665, Edificio Great Will 1/A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho e a grosso para sacos de mão, mochilas, sacos de lona para 

compras, malas de viagem, sacos de cosméticos (vendidos vazios), sacos para desporto, 

carteiras, bolsas, pastas, estojos feitos de couro ou imitação de couro, sacos a tiracolo, 

sacos de lona, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, metais preciosos e suas ligas, artigos de 

joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, vestuário, calçado, 

chapelaria, casacos curtos, calças de ganga, calças, ceroulas, calções, camisas, roupas exte-

riores, T-shirts, camisolas interiores, vestuário interior, blusas, saias, coletes para homem, 

coletes de senhora, casacos, camisolas de treino, fatos de treino, camisetas desportivas de 

alças, camisolas jérsei, camisas para desporto, macacões, vestidos, pulôveres, camisolas de 

lã, camisolas curtas, casacos de malha, roupa interior, bandoletes, bonés, chapéus, lenços 

de pescoço e cabeça, gravatas, peúgas, cintos, polainas de lã, polainas, meias-calças, meias 

altas, soutiens, sapatos, botas, chinelos, ornamentos para chapéus, travessões para o cabe-

lo, pinças para o cabelo, alfinetes de peito, ornamentos para sapatos, artigos decorativos 

para o cabelo, plumas de aves (acessórios de vestuário), alfinetes, emblemas para vestuário; 

publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119128 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 食味鮮有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市汐止區中興里中興路183巷21號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : （意式）麵食；速食麵；餛飩；麵條；餡餅（點心）；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小

吃；意式細麵條；家用嫩肉劑；佐料（調味品）；通心粉；意式寬麵條；糕點；胡椒（調味品）；義

大利麵條；辣椒粉；食用麵粉；玉米麵；含澱粉食品；小蛋糕（糕點）；調味料；餅乾；調味品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119129 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 名坂奇洋菓子有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台南市東區裕信路191號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 甜食；蛋糕；糕點；餅乾。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119130 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : LEONG KA MAN

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園大馬路利萊大厦6樓A 

 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 : 服裝。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119131 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : CPG

 地址 Endereço : 4, rue de Buci, 75006 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 : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis e gelados, 
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mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condi-

mentos); especiarias; gelo para refrescar; sorvetes, bebidas de sorvetes, gelados, confeitos 

congelados e gelados feitos com iogurte, bolos de sobremesa congelados feitos com gelado, 

chocolate, bebidas à base de chocolate, bebidas à base de cacau, bebidas à base de café, be-

bidas à base de chá, waffels, panquecas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119132 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : CPG

 地址 Endereço : 4, rue de Buci, 75006 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes; serviços de restaurante, nomeada-

mente preparação e fornecimento de gelados, bolos de gelado (sorvetes, bebidas de sorve-

tes); serviços de sorveteria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119133 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : CPG

 地址 Endereço : 4, rue de Buci, 75006 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 : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis e gelados, 

mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condi-

mentos); especiarias; gelo para refrescar; sorvetes, bebidas de sorvetes, gelados, confeitos 

congelados e gelados feitos com iogurte, bolos de sobremesa congelados feitos com gelado, 

chocolate, bebidas à base de chocolate, bebidas à base de cacau, bebidas à base de café, be-

bidas à base de chá, waffels, panquecas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119134 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : CPG

 地址 Endereço : 4, rue de Buci, 75006 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes; serviços de restaurante, nomeada-

mente preparação e fornecimento de gelados, bolos de gelado (sorvetes, bebidas de sorve-

tes); serviços de sorveteria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119135 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

 地址 Endereço : Pezo-Parque Empresarial da Zona Oeste, Socorridos, 9304-003 Câmara de Lobos, Madei-

ra, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas; águas minerais e águas gasosas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119136 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

 地址 Endereço : Pezo-Parque Empresarial da Zona Oeste, Socorridos, 9304-003 Câmara de Lobos, Madei-

ra, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Refrigerantes; bebidas não alcoólicas; preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119137 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

 地址 Endereço : Pezo-Parque Empresarial da Zona Oeste, Socorridos, 9304-003 Câmara de Lobos, Madei-

ra, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119138 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[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; vestuá-

rio de desporto especial; sutiãs desportivos; tudo incluído na Classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119139 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : Swire Resources Limited

 地址 Endereço : 33/F., One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

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

bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos; mochilas; carteiras; bolsas; porta-chaves; estojos 

para chaves; sacos de mão; sacos de desporto; malas escolares; sacos de praia; estojos para 

artigos de higiene pessoal (vazios); pastas para documentos; malas de viagem; pastas; sacos 

de vestuário para viagens; sacos de compras; faixas de couro; bandoleiras em couro ou imi-

tação de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119140 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : Swire Resources Limited
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 地址 Endereço : 33/F., One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; casacos; casacos curtos; camisolas jérsei; camisas; blusões; 

artigos de malha (vestuário); roupas desportivas; roupas exteriores, macacões; sobretudos; 

saias; casacos de malha desportivos; camisolas de lã com mangas; T-shirts; vestuário imper-

meável; faixas para pulso como vestuário; lenços de pescoço e cabeça; luvas; mitenes; fatos 

de banho; roupas interiores; roupa interior para absorver transpiração; calças; ceroulas; 

roupa de baixo; roupa de baixo para absorver transpiração; uniformes; capas para fatos; 

peitilhos de camisas; encaixes de camisa; coletes; sapatos; botas; sandálias; calcanhares 

para sapatos; formas para sapatos; artigos anti-derrapantes para sapatos; viras para sapa-

tos; peúgas; palmilhas para calçados; sapatos desportivos; bonés; chapéus; viseiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119141 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : Swire Resources Limited

 地址 Endereço : 33/F., One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

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

bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos; mochilas; carteiras; bolsas; porta-chaves; estojos 

para chaves; sacos de mão; sacos de desporto; malas escolares; sacos de praia; estojos para 

artigos de higiene pessoal (vazios); pastas para documentos; malas de viagem; pastas; sacos 

de vestuário para viagens; sacos de compras; faixas de couro; bandoleiras em couro ou imi-

tação de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119142 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : Swire Resources Limited

 地址 Endereço : 33/F., One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; casacos; casacos curtos; camisolas jérsei; camisas; blusões; 

artigos de malha (vestuário); roupas desportivas; roupas exteriores, macacões; sobretudos; 

saias; casacos de malha desportivos; camisolas de lã com mangas; T-shirts; vestuário imper-
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meável; faixas para pulso como vestuário; lenços de pescoço e cabeça; luvas; mitenes; fatos 

de banho; roupas interiores; roupa interior para absorver transpiração; calças; ceroulas; 

roupa de baixo; roupa de baixo para absorver transpiração; uniformes; capas para fatos; 

peitilhos de camisas; encaixes de camisa; coletes; sapatos; botas; sandálias; calcanhares 

para sapatos; formas para sapatos; artigos anti-derrapantes para sapatos; viras para sapa-

tos; peúgas; palmilhas para calçados; sapatos desportivos; bonés; chapéus; viseiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119146 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : 王世財

   Wong Sai Choi

 地址 Endereço : 澳門氹仔哥英布拉街濠庭都會第5座25樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 床褥。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119147 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : 王世財

   Wong Sai Choi

 地址 Endereço : 澳門氹仔哥英布拉街濠庭都會第5座25樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 床褥。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119151 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : 海豚高科技有限公司 

 地址 Endereço : 香港鰂魚涌康盛街5號康怡花園G座1916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 : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；咖啡；巧克力；可可；冰茶；茶飲料；咖啡飲料；巧克力飲料；可可飲料；食用冰；冰淇淋。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119152 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 膳食和營養補充劑；蛋白質補充劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119153 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 乳製品；牛奶；奶製品；奶粉；牛奶飲料（以奶為主的）；奶昔；製飲料用調味奶粉；乳清，乳清

粉；凝乳；食用牛奶蛋白；奶酪；發酵乳；發酵乳製品；俄式酸牛奶；酸奶；奶油；膳食用乳製品

（非醫用）；不屬別類的營養棒（以奶製品，或加工過的水果、蔬菜為主）；醃漬、冷凍、乾製及

煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，蜜餞；蛋；食用油和油脂；加工過的椰子；加工過的堅果；加工

過的種子。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119154 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，咖啡飲料，茶飲料，可可飲料；米，穀類製品，磨過的玉米，燕麥食品，以米、穀

類製品、玉米或燕麥為主的零食小吃；燕麥片；含有可可，咖啡或茶的飲料粉末；糖果棒；穀物

和麥片棒；不屬別類的營養棒（以穀物、米、麵粉、巧克力或燕麥為主）；芝麻粉；巧克力；裹巧

克力的零食小吃；巧克力為主的零食小吃；糕點；甜食；甜點，即甜點慕斯（甜食），牛奶凍，布

丁，凍酸奶（冰凍甜點），冰淇淋；冰淇淋粉。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119155 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果汁；泡沫飲料用粉及其他供飲料用的製

劑；運動飲料；運動飲品（飲料）；等滲飲料；能量飲料；乳清飲料；果昔。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119161 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[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/119166 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : 梁曉峰

   Leong Hio Fong

 地址 Endereço : 澳門黑沙環馬場海邊馬路麗華新邨第二座14/F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 護膚品，個人護理用品，化妝品，肥皂，香精油，洗髮水，清潔劑。 
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/119167 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : 梁曉峰

   Leong Hio Fong

 地址 Endereço : 澳門黑沙環馬場海邊馬路麗華新邨第二座14/F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬的建築材料。 

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/119168 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : 梁曉峰

   Leong Hio Fong

 地址 Endereço : 澳門黑沙環馬場海邊馬路麗華新邨第二座14/F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築，修理，安裝服務。 

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/119169 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : 梁曉峰

   Leong Hio Fong

 地址 Endereço : 澳門黑沙環馬場海邊馬路麗華新邨第二座14/F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮水，牙膏。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119170 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : 新綠茵閣餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門倫敦街46-52號環宇豪庭地下及閣樓T及U舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/119171 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119172 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119173 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119174 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119175 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/06

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119179 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.

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

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 : Conjuntos de baterias; computadores portáteis para usar no corpo; máquinas fotográficas 

digitais; fichas de auriculares para telefones móveis e terminais de informação portáteis; 

outros acessórios para telefones móveis e terminais de informação portáteis; programas 

informáticos para transacções electrónicas; programas descarregáveis para computadores; 

programas de computador descarregáveis para telefones inteligentes; programas de compu-

tador descarregáveis para telefones móveis; programas de computador descarregáveis para 

terminais de informação portáteis; programas de computador para telefones móveis que 

oferecem funções de correio electrónico e de «chatrooms;» programas informáticos para 

computadores que oferecem funções de correio electrónico e de «chatrooms»; circuitos 

electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs 

e outros suportes para gravação pré-gravados com programas para computadores; circuitos 

electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs 

e outros suportes de gravação pré-gravados com programas para telefones inteligentes; cir-

cuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-

-ROMs e outros suportes de gravação pré-gravados com programas de terminais de infor-

mação portáteis; programas de jogos de computador descarregáveis; programas de compu-

tador descarregáveis para jogos de brincar portáteis com ecrãs de cristais líquidos; progra-

mas de computador descarregáveis para de jogos de vídeo de brincar para consumidores; 

programas de computador descarregáveis para jogos de vídeo para salões de jogos; circui-

tos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-

-ROMs e outros suportes de gravação pré-gravados com programas para jogos de brincar 

portáteis com ecrãs de cristais líquidos; circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos 

ópticos, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros suportes para gravação pré-

-gravados com programas para jogos de vídeo de brincar para consumidores; imagens des-

carregáveis de personagens de jogos; filmes, imagens, música e áudio descarregáveis; filmes 

de animação e imagens de animação descarregáveis; fitas e discos de vídeo com desenhos 

animados gravados; películas cinematográficos impressionadas com desenhos animados 

gravados; dados de personagens descarregáveis; pilhas e células; óculos de sol; óculos; ócu-

los inteligentes; telefones inteligentes; ratos [periféricos de computador]; almofadas para 

ratos; molduras digitais; estojos para telefones inteligentes; correias para telefones móveis; 

capas para telefones inteligentes; canetas electrónicas [unidades de visualização]; teclados 

de computador; aplicações de software informáticas, descarregáveis; software de jogos de 

computador; cartões magnéticos codificados; software de computador, gravado; programas 

de computador [software descarregável]; computadores; aparelhos, dispositivos e instru-

mentos de telecomunicações; máquinas e aparelhos electrónicos e suas peças; cartões de 

memória para máquinas de jogos de vídeo; discos compactos [memória somente de leitura]; 
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cartuchos para jogos de vídeo; programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo para 

salões de jogos; programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico; cir-

cuitos electrónicos e CD-ROMs gravados com programas para jogos portáteis com ecrãs de 

cristais líquidos; desenhos animados; películas (filmes) cinematográficos, impressionadas; 

filmes cinematográficos impressionados; slides [fotografia]; transparências [fotografia]; mol-

duras para filmes de diapositivos; toques para telemóveis descarregáveis; discos compactos 

[áudio-vídeo]; discos acústicos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagens 

descarregáveis; discos de vídeo e fitas de vídeo gravados; publicações electrónicas, descar-

regáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119180 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.

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

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Exibição, produção e distribuição de filmes animados; fornecimento de imagens, filmes ci-

nematográficos, música e áudio online, assim como fornecimento de aconselhamento e de 

informação em relação a isso; fornecimento de imagens, filmes cinematográficos, música e 

áudio através de comunicação via um terminal de informação portátil e fornecimento de 

aconselhamento e informação em relação a isso; fornecimento de imagens de personagens 

de livros, desenhos animados, brinquedos ou jogos, bem como fornecimento de aconselha-

mento e informação em relação a isso; fornecimento de imagens electrónicas a partir de jo-

gos e de desenhos animados, bem como de fornecimento de aconselhamento e informação 

em relação a isso; organização, mediação e realização de eventos relacionados com jogos; 

organização, mediação e realização de eventos de entretenimento com fatos de corpo in-

teiro ou fatos de animais de pelúcia; fornecimento de instalações de divertimento; serviços 

de entretenimento sob a forma de espectáculos de concertos; fornecimento de publicações 

electrónicas relativas a jogos; fornecimento de jogos através de comunicação via um com-

putador e fornecimento de aconselhamento e informação em relação a isso; fornecimento 

de jogos através de comunicação via um terminal de informação portátil e fornecimento de 

aconselhamento e informação em relação a isso; fornecimento de jogos através de telefones 

inteligentes e fornecimento de informação e consultadoria em relação a isso; fornecimento 

de jogos através de comunicação via jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos e forne-

cimento de informações e consultadoria em relação a isso; fornecimento de jogos para jo-

gos de vídeo de consumo e jogos de vídeo de salão de jogos através da internet, bem como 

informações e consultadoria em relação a isso; fornecimento de serviços de informação 

e consultadoria sobre o fornecimento de jogos via internet; produção de filmes, excepto 

filmes publicitários; fornecimento de vídeos online, não descarregáveis; fornecimento de 

música online, não descarregável; apresentações de cinema ou produção e distribuição de 

filmes cinematográficos; apresentação de espectáculos ao vivo; produção de filmes em fitas 

de vídeo no domínio da educação, da cultura, do entretenimento ou do desporto [não para 

filmes cinematográficos ou programas de televisão e não para fins de anúncios publicitá-
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rios ou publicidade]; produção de espectáculos; apresentação de programas de variedades; 

organização de eventos de entretenimento, excluindo filmes, espectáculos, peças de teatro, 

espectáculos musicais, desporto, corridas de cavalos, corridas de bicicletas, corridas de 

barcos e corridas de automóveis e fornecimento de informações sobre isso; organização de 

espectáculos [serviços de empresário]; serviços de karaoke; fornecimento de instalações re-

creativas; organização e realização de concertos; serviços de entretenimento; informações 

de entretenimento; fornecimento de publicações electrónicas online, não descarregáveis; 

serviços de biblioteca itinerante; serviços de bibliotecas de referência para literatura e do-

cumentação; prestação de serviços de biblioteca; serviços de jogos fornecidos online a par-

tir de uma rede informática; organização de lotarias; exploração de lotarias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119213 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Products S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco 

de mascar, rapé (tabaco), «kretek» (tabaco), «snus» (tabaco), sucedâneos do tabaco (não 

para uso medicinal); cigarros eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem aqueci-

dos; dispositivos eletrónicos e suas partes para aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar 

aerossóis contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de nicotina para uso em cigar-

ros eletrónicos; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para cigarros, 

filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso 

para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, branco, púrpura, verde e preto.

[210] 編號 N.º : N/119214 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[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/119215 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[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/119216 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[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/119217 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[730] 申請人 Requerente : 陳映民 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區華港南街22號806房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 墊褥（亞麻製品除外）；軟墊；枕頭；非醫用氣枕；墊枕；非醫用氣褥墊；野營睡袋；野營用睡

墊；嬰兒床；床架；傢俱；文件櫃；嬰兒搖床；床墊；按摩用床；嬰兒學步車；傢俱門；餐具櫃；安

樂椅；辦公傢俱。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119218 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/09

[730] 申請人 Requerente : 廣州暨北生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區雲城西路720號406房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮劑，口紅，化妝品，眼影膏，香水，安神用香精油，研磨膏，牙膏，唇彩，眉筆。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119227 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/10

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119234 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/10

[730] 申請人 Requerente : 建運錶業有限公司

   Kenvin Watch Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘鴻圖道51號保華企業中心15樓1505-07及13-16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 : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；潔膚乳液；洗髮劑；香皂；香精油；花精（香料）；製香料香水用油；洗澡用化妝品；唇膏；

美容面膜；皮膚增白霜；指甲油；化妝劑；毛髮捲曲劑；假睫毛；成套化妝品；化妝品；化妝棉；

化妝筆；化妝用雪花膏；化妝品清洗劑；除指甲油製劑；帶香味的水；淡香水；化妝用油；梳妝用

油；化妝洗液；梳妝用品；香水；指甲護劑；護膚用化妝劑；化妝粉；修面劑；眉筆；減肥用化妝

品；噴發膠；唇彩；防曬劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119243 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/10

[730] 申請人 Requerente : MASH STYLE LAB CO., LTD.

 地址 Endereço : 5-7-1 Kojimachi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 在編織物和寢具類的零售、批發業務下為顧客提供商業輔助性質的便利服務；在服裝的零售、

批發業務下為顧客提供商業輔助性質的便利服務；在鞋類的零售、批發業務下為顧客提供商

業輔助性質的便利服務；在提包類和袋子的零售、批發業務下為顧客提供商業輔助性質的便利

服務；在隨身用品的零售、批發業務下為顧客提供商業輔助性質的便利服務；在手鏡、傢俱的

零售、批發業務下為顧客提供商業輔助性質的便利服務；在手機帶、手機貼膜以及便攜音箱套

子的零售、批發業務下為顧客提供商業輔助性質的便利服務；在廚房用品、清掃用具以及洗滌

用具的零售、批發業務下為顧客提供商業輔助性質的便利服務；在鐘錶和眼鏡的零售、批發業

務下為顧客提供商業輔助性質的便利服務；在化妝品和肥皂類的零售、批發業務下為顧客提供

商業輔助性質的便利服務；在香料和薰料的零售、批發業務下為顧客提供商業輔助性質的便利

服務；在香料蠟燭、蠟燭的零售、批發業務下為顧客提供商業輔助性質的便利服務；在印刷物

的零售、批發業務下為顧客提供商業輔助性質的便利服務；在紙類和文具類的零售、批發業務

下為顧客提供商業輔助性質的便利服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119244 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/10

[730] 申請人 Requerente : Langham Hotels International Limited

 地址 Endereço : 33rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotelaria e de restauração; fornecimento de alojamentos e quartos para aco-

modação temporária; serviços de reservas de hotéis e restaurantes; serviços de bar e salas 

de estar para aperitivos; serviços de fornecimento de refeições; serviços de fornecimento 

de sorvete; serviços de snack-bar e bares para venda de sanduíches; serviços de cafetarias; 

organização e condução de banquetes; serviços de infantários para cuidado de crianças; 

fornecimento de instalações para conferências.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119245 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/10

[730] 申請人 Requerente : Asia Bon Company Limited

 地址 Endereço : 17/F., First Commercial Building, 33 Leighton Road, 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 : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; osso, chifre, marfim, osso de baleia ou madrepérola em 

bruto ou semi-trabalhado; conchas; espuma do mar; âmbar amarelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119246 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/10

[730] 申請人 Requerente : Asia Bon Company Limited

 地址 Endereço : 17/F., First Commercial Building, 33 Leighton Road, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

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

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

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

artigos de vidro, porcelana e faiança.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119251 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/10

[730] 申請人 Requerente : 阮銀釗 

 地址 Endereço : 澳門渡船街迅輝大廈4樓41號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 糖（龍鬚糖）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119252 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/10

[730] 申請人 Requerente : 阮銀釗 

 地址 Endereço : 澳門渡船街迅輝大廈4樓41號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售（龍鬚糖）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119262 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119263 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119264 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/119265 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Magenta e Azul.

[210] 編號 N.º : N/119266 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : 新興縣翔順餐廚具有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省雲浮市新興縣新成工業園二環西路西側 

 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 : 8

[511] 產品 Produtos : 手工操作的手工具；園藝工具（手動的）；剃鬚刀；燙髮鉗；切比薩餅用刀（非電）；剪刀；佩刀；

碎冰錐；長柄勺（手工具）；餐具（刀、叉和匙）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119267 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : 新興縣翔順餐廚具有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省雲浮市新興縣新成工業園二環西路西側 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；電熱水壺；烹飪用電高壓鍋；電炊具；烤架（烹飪設備）；電鐵鍋；電熱水瓶；空氣調節設

備；加熱裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119268 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : 新興縣翔順餐廚具有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省雲浮市新興縣新成工業園二環西路西側 

 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 : 烹飪鍋；餐具（刀、叉、匙除外）；家用勺形鏟；鐵鍋；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；日用

瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐）；茶具（餐具）；垃圾桶；保溫瓶；廚房用具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119269 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : 新興縣翔順餐廚具有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省雲浮市新興縣新成工業園二環西路西側 

 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 : 手工操作的手工具；園藝工具（手動的）；剃鬚刀；燙髮鉗；切比薩餅用刀（非電）；剪刀；佩刀；

碎冰錐；長柄勺（手工具）；餐具（刀、叉和匙）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119270 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : 新興縣翔順餐廚具有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省雲浮市新興縣新成工業園二環西路西側 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；電熱水壺；烹飪用電高壓鍋；電炊具；烤架（烹飪設備）；電鐵鍋；電熱水瓶；空氣調節設

備；加熱裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119271 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : 新興縣翔順餐廚具有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省雲浮市新興縣新成工業園二環西路西側 

 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 : 烹飪鍋；餐具（刀、叉、匙除外）；家用勺形鏟；鐵鍋；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；日用

瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐）；茶具（餐具）；垃圾桶；保溫瓶；廚房用具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119272 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Bicicletas; scooters; camiões; carrinhos para bebés; triciclos; veículos eléctricos; karts; va-

gões; veículos recreativos eléctricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119273 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; veículos de brincar e conjuntos de jogos e respectivos 

acessórios; veículos para brincar em escala reduzida; conjuntos de comboios de brincar; 

conjuntos de brinquedos de corridas de estrada; veículos de brincar de controlo remoto; 

veículos de brinquedo de controlo por rádio; carros de brinquedo; camiões de brinquedo; 

comboios de brinquedo; aviões de brinquedo; carros de corrida, pistas de corrida e contro-

ladores de brincar; brinquedos de construção; brinquedos para se montar; veículos sem pe-

dais para brincar; patins com rodas; pranchas de skate; esquis; scooters de brincar; artigos 

de ginástica e de desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119274 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; produtos de impres-

são; material de encadernação; fotografia; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) 

para papelaria ou para uso doméstico; materiais de arte; pincéis para pintores; máquinas de 

escrever e material de escritório (excepto mobiliário); materiais de instrução, didácticos e 

educacionais; matérias plásticas para embalagens (não incluídas noutras classes); caracteres 

de impressoras; blocos de impressão; materiais didácticos impressos sob a forma de cartões 

didácticos de memória; kits de pintura para artes e artesanato, giz, pincéis, marcadores, 

lápis de cor, blocos de desenho, papel, blocos de papel de construção; quadros de desenho 

magnéticos; cavaletes para crianças; conjuntos de artigos de papelaria para artes, colagens 

e artesanato; colas e canetas de gel; quadros magnéticos de contagem e aprendizagem; kits 

de autocolantes contendo folhas autocolantes e cola para uso doméstico vendidos como 

uma unidade; selos de borracha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119275 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; brinquedos vendidos como uma unidade para jogos de 

interpretação de personagens (RPG); brinquedos para bebés e crianças; modelos de veí-

culos de brinquedo, modelos de aviões de brinquedo e respectivos acessórios; varinhas de 

brincar; bolas de saltar; conjuntos passatempos artesanais compostos de kits para fazer 

calendários, kits para fabrico de papel, kits de desenhos animados, kits de origami, kits 
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de mealheiros, conjuntos de carimbos de borracha para brincar, kits para fazer bonecas, 

kits de argila e kits sobre a natureza, bonecas, artigos para truques de mágica; brinquedos 

musicais; jogos, nomeadamente, dominós, dardos, bolas e pinos, brinquedos de pelúcia; 

puzzles para brincar; puzzles de manipulação e quebra-cabeças de espuma; móbiles (brin-

quedos); berlindes para jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119276 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha; servi-

ços de armazéns retalhistas; serviços de armazéns retalhistas em linha; serviços de arma-

zéns retalhistas e serviços de armazéns retalhistas em linha relacionados com a compra 

e venda a retalho de brinquedos, jogos, e brinquedos; serviços de assessoria relacionados 

com a compra e venda a retalho de brinquedos, jogos, e brinquedos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119277 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; fatos de cerimónia para jogos de interpretação de persona-

gens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119278 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; brinquedos vendidos como uma unidade para jogos de 

interpretação de personagens (RPG); brinquedos para crianças; figuras de acção para brin-

car e seus acessórios e conjuntos de jogos das mesmas; veículos de brincar e seus acessórios 

e conjuntos de jogos dos mesmos; tanques para brincar; aviões para brincar; helicópteros 

para brincar; veículos utilitários para brincar; barcos para brincar; motocicletas para brin-

car.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119279 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; jogos, nomeadamente, dominós, cribbage, damas chine-

sas, damas, xadrez e gamão e conjuntos para os mesmos; quebra-cabeças, puzzles, e jogos 

de labirintos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119280 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; electrodomésticos para brincar; utensílios de cozinha e 

conjuntos de pratos para brincar; conjuntos para cozinhar para brincar; potes e panelas 

para brincar; conjuntos de utensílios para o forno para brincar; conjuntos de serviços de 

chá para brincar; conjuntos de lava-louças para brincar; ferramentas de jardinagem para 

brincar; salões para animais de estimação para brincar; brinquedos para desempenhar 

personagens de limpeza; carrinhos de compras para brincar; cestas para brincar; caixas 

registadoras para brincar; conjuntos de brinquedos para piqueniques; aspiradores para 

brincar; tábuas de engomar para brincar; conjuntos de brinquedos de lavandaria; conjuntos 

de brinquedos para limpezas; ferramentas para brincar; bancadas de trabalho para brincar; 

equipamentos e churrasqueiras para relvados exteriores de brincar; veículos de rodas sem 

pedais para brincar; kits de construção; jogos de interpretação de personagens sob a forma 

de conjuntos de brinquedos para as crianças imitarem ocupações da vida real.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119281 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28
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[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; vestuário de cerimónia para crianças com acessórios e 

conjuntos de vestuário de cerimónia para crianças com vestuário de cerimónia, fatos de 

máscaras, calçado, bijutaria, bolsas, cosméticos, acessórios de cabelo, caixas de bijuteria e 

de artigos de toilette tudo para brincar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119282 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes de banho, tapetes para mudar bebés, tapetes de carro; papel de parede; frisos para 

papel de parede; tapeçarias murais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119283 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; brinquedos para crianças; brinquedos de pelúcia e empa-

lhados; rocas para brincar; móbiles, incluindo móbiles para berços, móbiles musicais e mó-

biles para brincar; projectores de imagens com música incorporada para acalmar crianças; 

brinquedos com música calma para fixar ao berço; ginásios de brincar; tapetes para brin-

car, incluindo tapetes para brincar com brinquedos para bebés; brinquedos para berços e 

centros de actividades para berços; triângulos para actividades (brinquedos); cubos macios 

para actividades (brinquedos); centros de actividades electrónicos (brinquedos); mesas de 

actividade electrónicas (brinquedos); brinquedos de actividades múltiplas; blocos e conjun-

tos de brinquedos de construção; brinquedos para o banho; brinquedos de apertar; brin-

quedos de actividades múltiplas para o banho; brinquedos para esguichar água; brinquedos 

de banho electrónicos; brinquedos de empurrar e de puxar; mesas de actividades para 

crianças (brinquedos); brinquedos de diferentes tamanhos que encaixam uns nos outros e 

brinquedos empilháveis; brinquedos de encaixar formas (shape sorters); brinquedos que 

consistem em vários artigos que podem ser colocados e retirados de recipientes / bolsas; 

brinquedos em forma de banco de madeira com orifícios para enfiar peças com o uso de 

um martelo; brinquedos em borracha de espuma; blocos macios para brincar; brinquedos 

de plástico; formas plásticas; brinquedos em matérias plásticas enquanto reproduções de 

personagens; figuras de acção; brinquedos rolantes / brinquedos de movimento perpétuo; 
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animais de brinquedo; brinquedos para fixar a bancos de automóveis, a carrinhos de bebés, 

a berços e a cadeiras altas; andarilhos para bebés e crianças pequenas; veículos de brincar, 

conjuntos de brinquedos e respectivos acessórios; carros de brinquedo; camiões de brin-

quedo; comboios de brinquedo; carris para comboios de brinquedo; conjuntos de comboios 

(brinquedos); brinquedos de pistas de corridas; carros de bombeiros de brinquedo; veícu-

los, carros e camiões de controlo remoto; brinquedos locomotores para montar; brinquedos 

musicais; instrumentos musicais para brincar; máquinas fotográficas para brincar; telefones 

musicais para brincar; jogos de selecção de bolas; brinquedos de madeira; bolas com luzes e 

sons; volantes de brincar com luzes e sons; chaveiros de brincar; marionetes para os dedos; 

brinquedos para representação de personagens; puzzles; bonecas, vestuário para bonecas, 

e acessórios para bonecas; brinquedos e conjuntos para artes e artesanato; brinquedos de 

cozinha e de alimentos; brinquedos electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119284 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes de banho, tapetes para mudar bebés, tapetes de carro; papel de parede; frisos para 

papel de parede; tapeçarias murais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119285 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; brinquedos para crianças; brinquedos de pelúcia e empa-

lhados; rocas para brincar; móbiles, incluindo móbiles para berços, móbiles musicais e mó-

biles para brincar; projectores de imagens com música incorporada para acalmar crianças; 

brinquedos com música calma para fixar ao berço; ginásios de brincar; tapetes para brin-

car, incluindo tapetes para brincar com brinquedos para bebés; brinquedos para berços e 

centros de actividades para berços; triângulos para actividades (brinquedos); cubos macios 

para actividades (brinquedos); centros de actividades electrónicos (brinquedos); mesas de 
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actividade electrónicas (brinquedos); brinquedos de actividades múltiplas; blocos e conjun-

tos de brinquedos de construção; brinquedos para o banho; brinquedos de apertar; brin-

quedos de actividades múltiplas para o banho; brinquedos para esguichar água; brinquedos 

de banho electrónicos; brinquedos de empurrar e de puxar; mesas de actividades para 

crianças (brinquedos); brinquedos de diferentes tamanhos que encaixam uns nos outros e 

brinquedos empilháveis; brinquedos de encaixar formas (shape sorters); brinquedos que 

consistem em vários artigos que podem ser colocados e retirados de recipientes / bolsas; 

brinquedos em forma de banco de madeira com orifícios para enfiar peças com o uso de 

um martelo; brinquedos em borracha de espuma; blocos macios para brincar; brinquedos 

de plástico; formas plásticas; brinquedos em matérias plásticas enquanto reproduções de 

personagens; figuras de acção; brinquedos rolantes / brinquedos de movimento perpétuo; 

animais de brinquedo; brinquedos para fixar a bancos de automóveis, a carrinhos de bebés, 

a berços e a cadeiras altas; andarilhos para bebés e crianças pequenas; veículos de brincar, 

conjuntos de brinquedos e respectivos acessórios; carros de brinquedo; camiões de brin-

quedo; comboios de brinquedo; carris para comboios de brinquedo; conjuntos de comboios 

(brinquedos); brinquedos de pistas de corridas; carros de bombeiros de brinquedo; veícu-

los, carros e camiões de controlo remoto; brinquedos locomotores para montar; brinquedos 

musicais; instrumentos musicais para brincar; máquinas fotográficas para brincar; telefones 

musicais para brincar; jogos de selecção de bolas; brinquedos de madeira; bolas com luzes e 

sons; volantes de brincar com luzes e sons; chaveiros de brincar; marionetes para os dedos; 

brinquedos para representação de personagens; puzzles; bonecas, vestuário para bonecas, 

e acessórios para bonecas; brinquedos e conjuntos para artes e artesanato; brinquedos de 

cozinha e de alimentos; brinquedos electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119286 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; animais de brinquedo; figuras de animais de brinquedo 

em plástico e conjuntos de jogos em relação a isso; ursinhos de pelúcia; brinquedos de pelú-

cia; figurinhas de brinquedo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119287 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto; bolas de beisebol; bas-

tões de beisebol; bolas de futebol americano; sticks e discos de hóquei; bolas de basquete-

bol; arcos de basquetebol; conjuntos de golfe consistindo de tacos de golfe, bolas de golfe, 

tees, e sacos de transporte; conjuntos de desporto consistindo em bolas e pinos de bowling; 

conjuntos de desporto consistindo em personagens sob a forma de balões insufláveis, redes 

e bolas; alvos para dardos; dardos; joelheiras e cotoveleiras para uso desportivo; máquinas 

de lançamento de bolas; bastões e bolas em borracha de espuma; bolas e bastões de brin-

quedo; discos de arremesso; cordas de pular; bolas de futebol; jogos de argolas; equipamen-

to para jogos de vólei; sets de badmington consistindo em raquetes, redes e volantes; bolas 

de softbol; jogos de bola jogados com pás constituídos por pás e uma bola; raquetes de té-

nis; equipamento para treino de futebol compreendendo uma bola de espirobol; patins; sa-

cos de patins em linha; bolas de espirobol; sets de croquet; ferraduras para fins recreativos; 

andas dotadas de mola; sets de lacrosse; luvas para desporto; sacos de boxe; trampolins; 

mesas de jogos; jogos de pinball; jogos de desporto electrónicos; equipamento auxiliar para 

treino de boxe; barreiras de entrada de automóveis (brinquedos); equipamento para lança-

mento de discos; jogos de futebol.

[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 «sacos de dormir», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/119288 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para os cuidados do cabelo; champôs; produtos amaciadores de cabelo e couro 

cabeludo; geles para o cabelo; mousse para o cabelo; produtos para dar textura ao cabelo; 

produtos para enxaguar o cabelo; preparações para pentear o cabelo; tintas para o cabelo; 

preparações para deixar os cabelos lisos; sprays para o cabelo; pomadas para o cabelo; óleos 

para o cabelo; loções e cremes para ondular o cabelo; cosméticos; batons; maquilhagem 

para os olhos; maquilhagem para o rosto; cremes para os olhos; produtos para a remoção 

da maquilhagem dos olhos; sombras para os olhos; lápis de sobrancelhas; lápis cosméticos; 

delineadores para os olhos; rímel; rouge; blush; bases de maquilhagem; pós (cosméticos); 

produtos correctores de imperfeições da pele; brilhos para os lábios; delineadores para os 

lábios; lápis para os lábios; pincéis cosméticos para os lábios; bálsamos para os lábios; ver-

niz para as unhas; produtos para a remoção do verniz das unhas; unhas postiças; espumas 

para o banho; cremes para o corpo e para a pele; sabões; loções; máscaras de beleza.

[540] 商標 Marca : 



3388 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2017 年 3 月 1 日

[210] 編號 N.º : N/119289 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; colares; anéis; pulseiras; berloques; relógios; relógios de mesa ou de 

parede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119290 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Artigos de papelaria; papel de escrita; diários e agendas em branco; canetas; lápis; caixas e 

estojos para canetas e lápis; conjuntos de canetas e lápis; instrumentos de escrita; apagado-

res; selos de papelaria; autocolantes e artigos decorativos, nomeadamente, ornamentos de-

corativos para lápis e centros de mesa decorativos em papel; conjuntos de pintura compre-

endendo tintas, pincéis, esponjas, papel, afiadores, apagadores, cola, espátulas, cavaletes, 

bandejas para tintas, potes para tintas, corantes; conjuntos de artesanato compreendendo 

marcadores, lápis de cera, lápis, giz, réguas, tesouras, teares, ganchos de tecelagem, guias 

para fios, contas, caixas, linhas e cordões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119291 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas de mão; carteiras; bolsas; mochilas; sacos para transporte de equipamento; sacos 

de usar ao ombro; sacos de transporte; artigos de bagagem; chapéus-de-chuva; caixas para 

chapéus para viagem sem serem de papel ou de cartão; caixas de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119292 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC
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 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Artigos para decoração de quartos, nomeadamente espelhos, espelhos para cacifos, mol-

duras de espelhos, ganchos para cortinas, móveis, cadeiras, cadeiras de espuma, sacos de 

dormir, almofadas decorativas; artigos decorativos, nomeadamente, partículas cintilantes 

decorativas; espelhos compactos pessoais; espelhos de mão para maquilhagem; caixas para 

armazenamento de chapéus em plástico; caixas de madeira com uma área de armazena-

mento fechada para artigos pessoais; caixas decorativas em madeira; sacos de dormir; es-

crivaninhas; almofadas; travesseiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119293 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 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; cobertas para camas; capas para colchões; cobertores; edredons; lençóis; 

fronhas; dosséis de cama; cortinas para portas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119294 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; camisas; chinelos; chapéus; lenços de cabeça e pescoço; 

cintas; luvas; hosiery; cintos (vestuário); sapatos; roupões.

[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 «óculos de sol», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/119295 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Laços para o cabelo; molas para o cabelo; bandoletes para o cabelo; artigos para atar o ca-

belo; ganchos para o cabelo; fitas para o cabelo; travessões para o cabelo; bandoletes para 

o cabelo; roscas para o cabelo; ganchos de mola para o cabelo; ganchos de pressão para o 

cabelo; ornamentos para o cabelo; topetes; perucas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119296 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha; servi-

ços de armazéns retalhistas; serviços de armazéns retalhistas em linha; serviços de arma-

zéns retalhistas e serviços de armazéns retalhistas em linha relacionados com a compra 

e venda a retalho de brinquedos, jogos, artigos para brincar, produtos para o cabelo, pro-

dutos para os cuidados do cabelo e do corpo, cosméticos, artigos de joalharia, artigos de 

papel e de escrita, artigos de decoração de interiores, roupa de cama, mobiliário, vestuário, 

calçado, chapelaria, artigos de iluminação, bicicletas, jogos de computador e acessórios, 

livros e vídeos; serviços de assessoria relacionados com a compra e venda a retalho de brin-

quedos, jogos, artigos para brincar, produtos para o cabelo, produtos para os cuidados do 

cabelo e do corpo, cosméticos, artigos de joalharia, artigos de papel e de escrita, artigos de 

decoração de interiores, roupa de cama, mobiliário, vestuário, calçado, chapelaria, artigos 

de iluminação, bicicletas, jogos de computador e acessórios, livros e vídeos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119297 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Capacetes para ciclistas; capacetes de protecção para desporto; óculos de protecção para 

ciclistas e velocímetros para bicicletas; sinais de trânsito luminosos; baterias; baterias para 

veículos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119298 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Bicicletas; motocicletas; motociclos para motocrosse eléctricos; triciclos; bicicletas de 

montanha e bicicletas de corrida; veículos tipo velocípedes com quatro rodas não motori-

zados; peças e acessórios de bicicletas, nomeadamente cestos para bicicletas, espelhos para 

bicicletas, espelhos de toilette para bicicletas, fitas para guiadores de bicicletas, cordões 

elásticos para bicicletas, descansos para bicicletas, guiadores de bicicletas, terminais para 

guiadores de bicicletas, punhos de guiadores para bicicletas, bombas de bicicleta, bombas 

de pneus, protecções para os dedos/mãos de prender aos guiadores, campainhas de bicicle-

ta, correntes de bicicleta, redes para bicicletas; selins e assentos de bicicletas, câmaras de ar 

e pneus para bicicletas de criança, tubos e conectores para quadros de bicicletas, pedais de 

bicicleta, engrenagens (mudanças), rodas de bicicleta, rodas (suplementares) para aprender 

a andar de bicicleta, garrafas de água colocadas no quadro e suportes de garrafas de água 

para bicicletas; dispositivos de aviso sonoro para bicicletas, nomeadamente buzinas e be-

souros para bicicletas; grades e suportes para serem fixados a veículos, nomeadamente gra-

des e suportes porta-bagagens, grades e suportes para bicicletas; scooters e karts a motor e 

sem motor; veículos a motor de duas, três e quatro rodas; porta-crianças e cadeiras de bebé 

para bicicletas; atrelados de bicicleta e carros laterais («sidecars»).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119299 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto; pranchas de skate; 

patins com rodas; patins em linha; botas de patinagem com patins incorporados; patins 

para o gelo; almofadas de protecção para uso desportivo para os joelhos, cotovelos, pulsos, 

zona lombar, palmas das mãos, mãos, pernas, braços e abdómem; cotoveleiras; joelheiras; 

protecções para a região lombar para uso desportivo; protectores para as palmas das mãos; 

protectores para as pernas; protectores para os braços; protectores para o abdómem; pro-

tectores para os pulsos; protectores para as mãos; rampas para a prática de desporto; sco-

oters; veículos de brincar.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119300 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Óleos para bebés; produtos para a lavagem do cabelo e corpo dos bebés; champôs; cham-

pôs para bebés; produtos amaciadores para o cabelo; preparações para o banho para bebés; 

espumas para o banho; vaselina para fins cosméticos; loções para bebés; loções para o cor-

po; loções, cremes e pomadas para as mãos, rosto, corpo e pés; pomadas, cremes e loções 

para eritema das fraldas (não de uso medicinal); geles de manteiga de cacau para uso cos-

mético; bolas de algodão para uso cosmético; cotonetes para bebés; cotonetes; pó-de-talco 

para bebés; sabonetes para bebés; toalhitas para bebés; sabão detergente; detergente para 

a roupa; folhas anti-estáticas para uso em máquinas de secar roupa; produtos amaciadores 

para uso em lavandaria; bolas de algodão hidrófilo para fins cosméticos; cotonetes de algo-

dão multiuso para uso pessoal; cremes e loções para protecção solar; produtos para remo-

ção de nódoas; dentífricos; produtos para a limpeza dos dentes e das gengivas sem ser para 

uso medicinal; pasta de dentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119301 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Medicamentos para resfriados; medicamentos para aliviar a flatulência; preparações para 

desinfecção das mãos; álcool isopropílico para uso tópico; fórmulas para crianças e fórmu-

las para bebés; unguentos medicinais para a pele e cremes para o eritema das fraldas; fral-

das de pano para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119302 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Balanças para bebés; tampas de plástico para tomadas eléctricas para a protecção dos be-

bés; termómetros de plástico para o banho, não para uso medicinal.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119303 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Carrinhos para bebés; acessórios de carrinhos para bebés, nomeadamente, organizadores 

de carrinhos para bebés, sob a forma de sacos especialmente adaptados para carrinhos de 

bebés, toldos para carrinhos de bebés, capas para carrinhos de bebés, toldos para protec-

ção do sol, guarda-sóis para carrinhos de bebés, toldos para a chuva, capas para a chuva 

para carrinhos de bebés, toldos para o vento, redes contra insectos para carrinhos de be-

bés, apoios para a cabeça e pescoço sob a forma de apoios para a cabeça, inserções para a 

cabeça, travesseiros para o pescoço e almofadas para o pescoço especialmente concebidas 

para carrinhos de bebés, capas para alças especialmente concebidas para carrinhos de 

bebé, porta-canecas especialmente concebidos para carrinhos de bebés, ventoinhas para 

afixação em carrinhos de bebés, ganchos especialmente concebidos para utilização com 

carrinhos de bebés, sacos para o lixo para carrinhos de bebés, sacos para carrinhos de be-

bés, sacos com rodas para carrinhos de bebés, chapéus-de-chuva para serem afixados em 

carrinhos de bebés, espelhos retrovisores e espelhos para visionamento das crianças con-

cebidos para serem incorporados em carrinhos para bebés, tabuleiros que se encaixam nos 

carrinhos de bebé e cobertores para bebés especialmente adaptados para serem incorpo-

rados em carrinhos de bebé; cadeiras de segurança para automóveis para bebés, lactentes 

e crianças; acessórios de cadeiras de segurança para automóveis para bebés, lactentes e 

crianças, nomeadamente, apoios para cabeça e pescoço, nomeadamente, descansos para a 

cabeça, inserções para a cabeça, travesseiros para o pescoço e almofadas para o pescoço; 

acessórios de cadeiras de segurança para automóveis para crianças, nomeadamente, capas 

especialmente concebidas para cadeiras de segurança para automóveis para bebés e crian-

ças, capas para alças, tabuleiros que se fixam nos assentos do carro, incluindo tabuleiros 

de brincar para bebés e crianças, e ventiladores especialmente adaptados para cadeiras de 

segurança para automóveis para crianças; acessórios para automóveis, nomeadamente, es-

pelhos para visionamento das crianças para os assentos traseiros de automóveis e espelhos 

para visionamento das crianças e espelhos retrovisores concebidos para serem montados 

em cadeiras de segurança para automóveis para crianças, porta-canecas para utilização 

em veículos, porta-canecas para bebés e crianças para utilização em veículos, organizado-

res sob a forma de sacos para o interior de automóveis, redes e tabuleiros especialmente 

adaptados para veículos, organizadores sob a forma de sacos para o interior de automóveis 

especialmente adaptados para veículos, protecções contra o sol para janelas de automóveis, 

tapetes especificamente adaptados para veículos terrestres, nomeadamente, tapetes para 

proteger a parte traseira de um assento de um veículo contra pontapés, assentos elevatórios 

para uso em veículos e recipientes para lixo para veículos especialmente adaptados para 

uso em veículos terrestres; capas feitas à medida adaptadas para uso em carrinhos de com-

pras; barreiras de protecção para bebés e crianças para bebés e crianças, especificamente, 

uma cobertura ajustável para carrinhos de compras.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119304 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; colares; anéis; pulseiras; berloques; relógios; relógios de mesa ou de 

parede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119305 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : Instrumentos musicais; guitarras; guitarras acústicas; guitarras eléctricas; teclados musicais 

electrónicos; tambores; almofadas de tambores (instrumentos de música).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119306 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Lenços de papel para o rosto; forros de papel para fraldas; fraldas descartáveis; sacos de 

papel para fraldas; sacos para fraldas descartáveis; sacos de lixo para fraldas; resguardos 

em papel descartáveis para a muda da fralda; resguardos em papel descartáveis multiusos; 

babetes em papel para bebés; livros de recordações; caixas de memórias; decalcomanias de 

parede; kits de artes e artesanato; impressões artísticas emolduradas; cavaletes; materiais 

educativos impressos; artigos de papelaria; sacolas para compras incluídas nesta classe; 

cartões para presentes; publicações impressas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119307 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis para bebés, lactentes, crianças pequenas e crianças; berços; berços para bebés; 

mesas para mudas; camiseiros; cómodas; otomanos; rodízios; cadeiras de baloiço; cadeiras 

de baloiço para bebés e crianças; berços de embalar para bebés e crianças; parques para 

bebés e parques de brincar para bebés, lactentes, e crianças; parques de viagem para bebés 

e crianças; camas para bebés e crianças; cabeceiras de cama; grades para camas; mesas; 

conjuntos de mesa e cadeiras; prateleiras para livros; cadeiras; cadeiras altas; coberturas 

feitas à medida para cadeiras altas; cadeiras elevatórias; canastras; artigos de decoração 

de salas, nomeadamente espelhos, espelhos para cacifos, molduras para espelhos, moldu-

ras para quadros, ganchos para cortinas, móveis, cadeiras, cadeiras de espuma, sacos de 

dormir, almofadas decorativas; artigos decorativos, nomeadamente, partículas cintilantes 

decorativas; espelhos compactos pessoais; espelhos de mão para maquilhagem; caixas 

para armazenamento de chapéus em plástico; caixas de madeira com uma área de arma-

zenamento fechada para artigos pessoais; caixas decorativas em madeira; sacos de dormir; 

escrivaninhas; almofadas; travesseiros; letras decorativas em madeira; letreiros de fantasia 

em matérias plásticas; móveis decorativos; frisos e divisórias de paredes (móveis); bandei-

ras para bicicletas em matérias plásticas; almofadas em cunha de maternidade; banheiras 

para bebés, nomeadamente assentos de banhos portáteis para bebés para uso em banhei-

ras; banheiras para bebés, nomeadamente assentos de banhos portáteis para uso durante 

o banho aos bebés; banheiras de esponja para recém-nascidos, nomeadamente, assentos 

de banho portáteis para recém-nascidos para uso em banheiras; banheiras de esponja para 

recém-nascidos, nomeadamente, assentos de banho portáteis para uso durante o banho dos 

recém-nascidos; andarilhos para bebés; andarilhos para crianças; fechaduras não metálicas 

para maçanetas e aparelhos; fechaduras de correr não metálicas usadas para impedir que 

crianças, lactentes e bebés abram as portas dos armários; fechos de gaveta não metálicos; 

tampas para botões de fogões e protectores de fogões ajustáveis não metálicos; protectores 

de espuma contra entalamentos; protecções almofadadas para os cantos e arestas; protec-

ções para lareiras; proteções plásticas para grades de berços para proteger as mesmas e as 

gengivas do bebé durante a fase de erupção dos dentes; capas por medida para as grades 

de berços para proteção dos bebés; portões não metálicos para bebés; organizadores sob a 

forma de caixas plásticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119308 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC
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 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; roupa para bebés e crianças; babetes de pano; bibes sem 

ser de papel; cintos (vestuário); «bodies»; gorros; botins; partes de baixo para vestir; cober-

tores com capuz (buntings); cardigãs; casacos; conjuntos de peças de vestuário coordenadas 

compreendendo partes de cima e partes de baixo para vestir; fatos-macaco; babygrows; 

vestidos; cintas; chapéus; bonés; jaquetas; calças de ganga; fatos para jogging; camisolões; 

macacões; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo jardineiras de calção curto 

e tops; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo tops e calças; conjuntos de 

enxovais para crianças compreendendo vestidos e bonés; conjuntos de enxovais para crian-

ças compreendendo macacões e tops; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo 

cardigãs e calças; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo babygrows e calças; 

conjuntos de enxovais para crianças compreendendo cardigãs, tops e calças; enxovais para 

crianças (vestuário); luvas; mitenes; conjuntos de macacões compreendendo macacões e 

tops; macacões; calças; calças de malha; calças de sarja; casacos impermeáveis; jaquetas 

impermeáveis; vestuário impermeável; macacões de criança; sandálias; lenços de cabeça e 

pescoço; camisas; sapatos; sapatos macios; sapatos com solas macias; chinelos; babygrows; 

conjuntos de babygrows compreendendo babygrows e tops; calções; conjuntos de calções; 

calções tricotados e tecidos; saias; saias-calção; roupa de dormir; pijamas; roupa interior; 

hosiery; roupões; fatos para a neve; peúgas; sweatshirts; calças de treino; camisolas; óculos 

de sol; fatos de banho; vestuário de natação; conjuntos de vestuário de natação compreen-

dendo fatos de natação e roupões; conjuntos vestuário de natação compreendendo calções 

de banho e roupões; cueiros; t-shirts; collants; tops; jaquetas resistentes ao vento; vestuário 

de amamentação, nomeadamente, soutiens de amamentação para mães.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119309 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; brinquedos para crianças; brinquedos de pelúcia e empa-

lhados; rocas para brincar; móbiles, incluindo móbiles para berços, móbiles musicais e mó-

biles para brincar; projectores de imagens com música incorporada para acalmar crianças; 

brinquedos com música calma para fixar ao berço; ginásios de brincar; tapetes para brin-

car, incluindo tapetes para brincar com brinquedos para bebés; brinquedos para berços e 

centros de actividades para berços; triângulos para actividades (brinquedos); cubos macios 

para actividades (brinquedos); centros de actividades electrónicos (brinquedos); mesas de 

actividade electrónicas (brinquedos); brinquedos de actividades múltiplas; blocos e conjun-

tos de brinquedos de construção; brinquedos para o banho; brinquedos de apertar; brin-

quedos de actividades múltiplas para o banho; brinquedos para esguichar água; brinquedos 

de banho electrónicos; brinquedos de empurrar e de puxar; mesas de actividades para 
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crianças (brinquedos); brinquedos de diferentes tamanhos que encaixam uns nos outros e 

brinquedos empilháveis; brinquedos de encaixar formas (shape sorters); brinquedos que 

consistem em vários artigos que podem ser colocados e retirados de recipientes / bolsas; 

brinquedos em forma de banco de madeira com orifícios para enfiar peças com o uso de 

um martelo; brinquedos em borracha de espuma; blocos macios para brincar; brinquedos 

de plástico; formas plásticas; brinquedos em matérias plásticas enquanto reproduções de 

personagens; figuras de acção; brinquedos rolantes / brinquedos de movimento perpétuo; 

animais de brinquedo; brinquedos para fixar a bancos de automóveis, a carrinhos de bebés, 

a berços e a cadeiras altas; andarilhos para bebés e crianças pequenas; veículos de brincar, 

conjuntos de brinquedos e respectivos acessórios; carros de brinquedo; camiões de brin-

quedo; comboios de brinquedo; carris para comboios de brinquedo; conjuntos de comboios 

(brinquedos); brinquedos de pistas de corridas; carros de bombeiros de brinquedo; veícu-

los, carros e camiões de controlo remoto; brinquedos locomotores para montar; brinquedos 

musicais; instrumentos musicais para brincar; máquinas fotográficas para brincar; telefones 

musicais para brincar; jogos de selecção de bolas; brinquedos de madeira; bolas com luzes e 

sons; volantes de brincar com luzes e sons; chaveiros de brincar; marionetes para os dedos; 

brinquedos para representação de personagens; puzzles; bonecas, vestuário para bonecas, 

e acessórios para bonecas; brinquedos e conjuntos para artes e artesanato; brinquedos de 

cozinha e de alimentos; brinquedos electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119310 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha; servi-

ços de armazéns retalhistas; serviços de armazéns retalhistas em linha; serviços de lojas de 

venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha relacionados com a compra 

e venda de produtos de maternidade e produtos para bebés, lactentes, crianças pequenas e 

crianças; serviços de assessoria relacionados com a compra e venda a retalho de produtos 

de maternidade e produtos para bebés, lactentes, crianças pequenas e crianças; serviços de 

listas de presentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119311 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte e entrega de mercadorias; serviços de reboque de camiões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119312 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Equipamentos e instrumentos científicos; microscópios; lâminas de microscópio; bússolas; 

giroscópios; telescópios; binóculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119313 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; bonecas; roupas para bonecas; acessórios para bonecas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119314 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Kits de giz para calçada contendo giz e balde de giz; materiais de escrita; instrumentos de 

escrita; giz para escrever; suportes para giz.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119315 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC
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 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; pistolas de água; pistolas de água e arpão; baldes de praia; 

moldes para uso na areia; pás de brincar na areia; baldes para brincar na areia; colheres 

para brincar na areia; brinquedos que lançam jactos de água; rodas flutuantes para brincar 

na água (water wheels); regadores de brincar; brinquedos de barcos de plástico; brinquedos 

de veículos de plástico; scooters para brincar; conjuntos para jogar golfe; conjuntos para 

jogar bowling; espadas de espuma e plástico; conjuntos de jogos de croquet; conjuntos de 

jogos argolas / ferraduras; bolas de beisebol; softballs; bolas de futebol americano; bolas de 

futebol; bolas de basquetebol; bolas de ténis; bolas de borracha que saltitam várias vezes; 

bolas para pontapear; bolas de voleibol; mitenes para beisebol; luvas para beisebol; con-

juntos de «jai alai»; tacos (artigos de desporto); jogos de badminton; fisgas; discos voadores 

de brincar; papagaios de papel; conjuntos de ferramentas de jardinagem em plástico para 

brincar; tubos insufláveis para uso recreativo aquático; boomerangs; sopradores de bolas 

de sabão; pistolas de bolas de sabão; bastões para bolhas de sabão; piscinas de plástico para 

brincar; escorregas de água; flutuadores de piscina insufláveis e de plástico e pranchas de 

bodyboard; berlindes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119316 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Carrinhos para bebés; acessórios de carrinhos para bebés, nomeadamente, organizadores 

de carrinhos para bebés, sob a forma de sacos especialmente adaptados para carrinhos de 

bebés, toldos para carrinhos de bebés, capas para carrinhos de bebés, toldos para protec-

ção do sol, guarda-sóis para carrinhos de bebés, toldos para a chuva, capas para a chuva 

para carrinhos de bebés, toldos para o vento, redes contra insectos para carrinhos de be-

bés, apoios para a cabeça e pescoço sob a forma de apoios para a cabeça, inserções para a 

cabeça, travesseiros para o pescoço e almofadas para o pescoço especialmente concebidas 

para carrinhos de bebés, capas para alças especialmente concebidas para carrinhos de 

bebé, porta-canecas especialmente concebidos para carrinhos de bebés, ventoinhas para 

afixação em carrinhos de bebés, ganchos especialmente concebidos para utilização com 

carrinhos de bebés, sacos para o lixo para carrinhos de bebés, sacos para carrinhos de be-

bés, sacos com rodas para carrinhos de bebés, chapéus-de-chuva para serem afixados em 

carrinhos de bebés, espelhos retrovisores e espelhos para visionamento das crianças con-

cebidos para serem incorporados em carrinhos para bebés, tabuleiros que se encaixam nos 

carrinhos de bebé e cobertores para bebés especialmente adaptados para serem incorpo-

rados em carrinhos de bebé; cadeiras de segurança para automóveis para bebés, lactentes 

e crianças; acessórios de cadeiras de segurança para automóveis para bebés, lactentes e 

crianças, nomeadamente, apoios para cabeça e pescoço, nomeadamente, descansos para a 

cabeça, inserções para a cabeça, travesseiros para o pescoço e almofadas para o pescoço; 
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acessórios de cadeiras de segurança para automóveis para crianças, nomeadamente, capas 

especialmente concebidas para cadeiras de segurança para automóveis para bebés e crian-

ças, capas para alças, tabuleiros que se fixam nos assentos do carro, incluindo tabuleiros 

de brincar para bebés e crianças, e ventiladores especialmente adaptados para cadeiras de 

segurança para automóveis para crianças; acessórios para automóveis, nomeadamente, es-

pelhos para visionamento das crianças para os assentos traseiros de automóveis e espelhos 

para visionamento das crianças e espelhos retrovisores concebidos para serem montados 

em cadeiras de segurança para automóveis para crianças, porta-canecas para utilização 

em veículos, porta-canecas para bebés e crianças para utilização em veículos, organizado-

res sob a forma de sacos para o interior de automóveis, redes e tabuleiros especialmente 

adaptados para veículos, organizadores sob a forma de sacos para o interior de automóveis 

especialmente adaptados para veículos, protecções contra o sol para janelas de automóveis, 

tapetes especificamente adaptados para veículos terrestres, nomeadamente, tapetes para 

proteger a parte traseira de um assento de um veículo contra pontapés, assentos elevatórios 

para uso em veículos e recipientes para lixo para veículos especialmente adaptados para 

uso em veículos terrestres; capas feitas à medida adaptadas para uso em carrinhos de com-

pras; barreiras de protecção para bebés e crianças para bebés e crianças, especificamente, 

uma cobertura ajustável para carrinhos de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119317 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis para bebés, lactentes, crianças pequenas e crianças; andarilhos para bebés; an-

darilhos para crianças; parques para bebés e parques de brincar para bebés, lactentes, e 

crianças; cadeiras altas; coberturas feitas à medida para cadeiras altas; cadeiras elevatórias; 

cadeiras de baloiço para bebés e crianças; berços de embalar para bebés e crianças; berços; 

letreiros de fantasia em matérias plásticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119318 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 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 : Cobertores; cobertores para bebés; cobertores para crianças; cobertores para carrinhos de 

bebés; cobertores concebidos para serem afixados a carrinhos de bebés.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119319 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Esteiras para pavimentos; esteiras para cadeiras altas para bebés sob a forma de protecção 

do assento da cadeira.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119320 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; brinquedos concebidos para serem fixados a assentos de 

automóveis, carrinhos de bebé e cadeiras altas; baloiços para bebés e crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119321 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha; servi-

ços de armazéns retalhistas; serviços de armazéns retalhistas em linha; serviços de lojas de 

venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha relacionados com a compra 

e venda de produtos de maternidade e produtos para bebés, lactentes, crianças pequenas e 

crianças; serviços de assessoria relacionados com a compra e venda a retalho de produtos 

de maternidade e produtos para bebés, lactentes, crianças pequenas e crianças.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119322 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Medicamentos para resfriados; medicamentos para aliviar a flatulência; preparações para 

desinfecção das mãos; álcool isopropílico para uso tópico; fórmulas para crianças e fórmu-

las para bebés; unguentos medicinais para a pele e cremes para o eritema das fraldas; fral-

das de pano para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119323 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Candeeiros; abajures; bases de candeeiros; luzes; quebra-luzes; luzes de parede; luzes de 

presença; lustres; proteções de segurança para crianças para torneiras de banheiras; esteri-

lizadores para biberões; aquecedores eléctricos de garrafas de leite; aquecedores eléctricos 

para toalhetes descartáveis para bebés; iogurteiras eléctricas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119324 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Livros de recordações; caixas de memórias, nomeadamente, caixas de cartão contendo car-

tões mostrando e armazenando as lembranças e mementos dos bebés; cavaletes; decalco-

manias de parede; sacos para o dia das bruxas; materiais educativos impressos; artigos de 

papelaria; sacolas para compras incluídas nesta classe; cartões para presentes; publicações 

impressas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119325 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos para fraldas; sacos de transporte; sacos para transportar acessórios para bebés; sacos 

de transporte multiuso; porta-bebés; mochilas; sacos de tiracolo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119326 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Canastras para roupa para uso doméstico; recipientes de armazenamento multiuso para 

uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119327 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 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; cobertas de cama; colchas; edredons; cobertores; cobertores de bebé, no-

meadamente, cobertores de agasalho para recém-nascidos, cobertores de segurança, man-

tas e cobertores; cobertores para crianças; cobertores para carrinhos de bebé; cobertores 

concebidos para serem fixados a carrinhos de bebé; lençóis; fronhas; conjuntos completos 

de lençóis de cama, lençóis de cama ajustados, lençóis de cama lisos, e fronhas de almofa-

das; roupa de cama impermeável sob a forma de lençóis de cama impermeáveis, lençóis de 

cama ajustados, lençóis de cama lisos, e fronhas de almofadas; panos para colocar o bebé a 

arrotar sem ser em papel; bases acolchoadas multiuso, nomeadamente, bases acolchoadas 

para a muda da fralda, não em papel, bases acolchoadas para camas, protectores almofada-

dos para berços, bases acolchoadas para colchões, protectores almofadados para mesas, ba-

ses, sem ser em papel, para colocar o bebé a arrotar, mantas de viagem, conjuntos de roupa 
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para berços, nomeadamente, sacos do bebé (ninhos), cobertores de aconchego, protectores 

almofadados para berços, lençóis de berço à medida, saias de berço, saias de berço, cober-

tores para berços e capas não em papel para muda-fraldas; protectores almofadados para 

berços; protectores para lençóis de berço sob a forma de bases acolchoadas para colchões 

com a finalidade de inibir ou impedir a transferência de fluidos entre as camadas da rou-

pa da cama; resguardos acolchoados de pano para colchões; resguardos acolchoados para 

colchões; capas para colchões; coberturas para colchões; capas e forros para bases acol-

choadas para a muda da fralda sem ser em papel; bases acolchoadas para a muda da fralda 

que envolvem o bebé, sem ser em papel; bases acolchoadas para colchões de berços; bases 

acolchoadas para colchões de berços portáteis; protectores para colchões de berços; lençóis 

para camas de grades; lençóis para berços; lençóis para berços portáteis; lençóis para ber-

ços de embalar; panos de lavar; toalhas; luvas de lavar roupa; toalhas de banho; cortinas 

para janelas; dosséis de cama.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119328 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; roupa para bebés e crianças; babetes de pano; bibes sem 

ser de papel; cintos (vestuário); «bodies»; gorros; botins; partes de baixo para vestir; cober-

tores com capuz (buntings); cardigãs; casacos; conjuntos de peças de vestuário coordenadas 

compreendendo partes de cima e partes de baixo para vestir; fatos-macaco; babygrows; 

vestidos; cintas; chapéus; bonés; jaquetas; calças de ganga; fatos para jogging; camisolões; 

macacões; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo jardineiras de calção curto 

e tops; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo tops e calças; conjuntos de 

enxovais para crianças compreendendo vestidos e bonés; conjuntos de enxovais para crian-

ças compreendendo macacões e tops; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo 

cardigãs e calças; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo babygrows e calças; 

conjuntos de enxovais para crianças compreendendo cardigãs, tops e calças; enxovais para 

crianças (vestuário); luvas; mitenes; conjuntos de macacões compreendendo macacões e 

tops; macacões; calças; calças de malha; calças de sarja; casacos impermeáveis; jaquetas 

impermeáveis; vestuário impermeável; macacões de criança; sandálias; lenços de cabeça e 

pescoço; camisas; sapatos; sapatos macios; sapatos com solas macias; chinelos; babygrows; 

conjuntos de babygrows compreendendo babygrows e tops; calções; conjuntos de calções; 

calções tricotados e tecidos; saias; saias-calção; roupa de dormir; pijamas; roupa interior; 

hosiery; roupões; fatos para a neve; peúgas; sweatshirts; calças de treino; camisolas; óculos 

de sol; fatos de banho; vestuário de natação; conjuntos de vestuário de natação compreen-

dendo fatos de natação e roupões; conjuntos vestuário de natação compreendendo calções 

de banho e roupões; cueiros; t-shirts; collants; tops; jaquetas resistentes ao vento; vestuário 

de amamentação, nomeadamente, soutiens de amamentação para mães.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119329 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes; esteiras para pavimentos; esteiras para cadeiras altas para bebés sob a forma de 

protecção do assento da cadeira; tapetes para o banho; tapetes para o banho de borracha 

e pegas de borracha sob a forma de tapetes antiderrapantes para o banho; tapetes para 

mudar bebés; tapetes para automóveis; tapetes com letras do alfabeto e com números desti-

nados a zonas de jogos; folhas de plástico para revestir pavimentos; papel de parede; frisos 

para papel de parede; tapeçarias murais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119330 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; brinquedos para crianças; brinquedos de pelúcia e empa-

lhados; rocas para brincar; móbiles, incluindo móbiles para berços, móbiles musicais e mó-

biles para brincar; projectores de imagens com música incorporada para acalmar crianças; 

brinquedos com música calma para fixar ao berço; ginásios de brincar; tapetes para brin-

car, incluindo tapetes para brincar com brinquedos para bebés; brinquedos para berços e 

centros de actividades para berços; triângulos para actividades (brinquedos); cubos macios 

para actividades (brinquedos); centros de actividades electrónicos (brinquedos); mesas de 

actividade electrónicas (brinquedos); brinquedos de actividades múltiplas; blocos e conjun-

tos de brinquedos de construção; brinquedos para o banho; brinquedos de apertar; brin-

quedos de actividades múltiplas para o banho; brinquedos para esguichar água; brinquedos 

de banho electrónicos; brinquedos de empurrar e de puxar; mesas de actividades para 

crianças (brinquedos); brinquedos de diferentes tamanhos que encaixam uns nos outros e 

brinquedos empilháveis; brinquedos de encaixar formas (shape sorters); brinquedos que 

consistem em vários artigos que podem ser colocados e retirados de recipientes / bolsas; 

brinquedos em forma de banco de madeira com orifícios para enfiar peças com o uso de 

um martelo; brinquedos em borracha de espuma; blocos macios para brincar; brinquedos 

de plástico; formas plásticas; brinquedos em matérias plásticas enquanto reproduções de 

personagens; figuras de acção; brinquedos rolantes / brinquedos de movimento perpétuo; 

animais de brinquedo; brinquedos para fixar a bancos de automóveis, a carrinhos de bebés, 

a berços e a cadeiras altas; andarilhos para bebés e crianças pequenas; veículos de brincar, 

conjuntos de brinquedos e respectivos acessórios; carros de brinquedo; camiões de brin-

quedo; comboios de brinquedo; carris para comboios de brinquedo; conjuntos de comboios 

(brinquedos); brinquedos de pistas de corridas; carros de bombeiros de brinquedo; veícu-

los, carros e camiões de controlo remoto; brinquedos locomotores para montar; brinquedos 

musicais; instrumentos musicais para brincar; máquinas fotográficas para brincar; telefones 

musicais para brincar; jogos de selecção de bolas; brinquedos de madeira; bolas com luzes e 



3406 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2017 年 3 月 1 日

sons; volantes de brincar com luzes e sons; chaveiros de brincar; marionetes para os dedos; 

brinquedos para representação de personagens; puzzles; bonecas, vestuário para bonecas, 

e acessórios para bonecas; brinquedos e conjuntos para artes e artesanato; brinquedos de 

cozinha e de alimentos; brinquedos electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119331 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha; servi-

ços de armazéns retalhistas; serviços de armazéns retalhistas em linha; serviços de lojas de 

venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha relacionados com a compra 

e venda de produtos de maternidade e produtos para bebés, lactentes, crianças pequenas e 

crianças; serviços de assessoria relacionados com a compra e venda a retalho de produtos 

de maternidade e produtos para bebés, lactentes, crianças pequenas e crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119332 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; roupa para bebés e crianças; babetes de pano; bibes sem 

ser de papel; cintos (vestuário); «bodies»; gorros; botins; partes de baixo para vestir; cober-

tores com capuz (buntings); cardigãs; casacos; conjuntos de peças de vestuário coordenadas 

compreendendo partes de cima e partes de baixo para vestir; fatos-macaco; babygrows; 

vestidos; cintas; chapéus; bonés; jaquetas; calças de ganga; fatos para jogging; camisolões; 

macacões; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo jardineiras de calção curto 

e tops; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo tops e calças; conjuntos de 

enxovais para crianças compreendendo vestidos e bonés; conjuntos de enxovais para crian-

ças compreendendo macacões e tops; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo 

cardigãs e calças; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo babygrows e calças; 

conjuntos de enxovais para crianças compreendendo cardigãs, tops e calças; enxovais para 

crianças (vestuário); luvas; mitenes; conjuntos de macacões compreendendo macacões e 

tops; macacões; calças; calças de malha; calças de sarja; casacos impermeáveis; jaquetas 

impermeáveis; vestuário impermeável; macacões de criança; sandálias; lenços de cabeça e 

pescoço; camisas; sapatos; sapatos macios; sapatos com solas macias; chinelos; babygrows; 

conjuntos de babygrows compreendendo babygrows e tops; calções; conjuntos de calções; 
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calções tricotados e tecidos; saias; saias-calção; roupa de dormir; pijamas; roupa interior; 

hosiery; roupões; fatos para a neve; peúgas; sweatshirts; calças de treino; camisolas; óculos 

de sol; fatos de banho; vestuário de natação; conjuntos de vestuário de natação compreen-

dendo fatos de natação e roupões; conjuntos vestuário de natação compreendendo calções 

de banho e roupões; cueiros; t-shirts; collants; tops; jaquetas resistentes ao vento; vestuário 

de amamentação, nomeadamente, soutiens de amamentação para mães.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119333 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha; servi-

ços de armazéns retalhistas; serviços de armazéns retalhistas em linha; serviços de lojas de 

venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha relacionados com a compra 

e venda de produtos de maternidade e produtos para bebés, lactentes, crianças pequenas e 

crianças; serviços de assessoria relacionados com a compra e venda a retalho de produtos 

de maternidade e produtos para bebés, lactentes, crianças pequenas e crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119334 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; roupa para bebés e crianças; babetes de pano; bibes sem 

ser de papel; cintos (vestuário); «bodies»; gorros; botins; partes de baixo para vestir; cober-

tores com capuz (buntings); cardigãs; casacos; conjuntos de peças de vestuário coordenadas 

compreendendo partes de cima e partes de baixo para vestir; fatos-macaco; babygrows; 

vestidos; cintas; chapéus; bonés; jaquetas; calças de ganga; fatos para jogging; camisolões; 

macacões; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo jardineiras de calção curto 

e tops; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo tops e calças; conjuntos de 

enxovais para crianças compreendendo vestidos e bonés; conjuntos de enxovais para crian-

ças compreendendo macacões e tops; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo 

cardigãs e calças; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo babygrows e calças; 

conjuntos de enxovais para crianças compreendendo cardigãs, tops e calças; enxovais para 

crianças (vestuário); luvas; mitenes; conjuntos de macacões compreendendo macacões e 

tops; macacões; calças; calças de malha; calças de sarja; casacos impermeáveis; jaquetas 

impermeáveis; vestuário impermeável; macacões de criança; sandálias; lenços de cabeça e 
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pescoço; camisas; sapatos; sapatos macios; sapatos com solas macias; chinelos; babygrows; 

conjuntos de babygrows compreendendo babygrows e tops; calções; conjuntos de calções; 

calções tricotados e tecidos; saias; saias-calção; roupa de dormir; pijamas; roupa interior; 

hosiery; roupões; fatos para a neve; peúgas; sweatshirts; calças de treino; camisolas; óculos 

de sol; fatos de banho; vestuário de natação; conjuntos de vestuário de natação compreen-

dendo fatos de natação e roupões; conjuntos vestuário de natação compreendendo calções 

de banho e roupões; cueiros; t-shirts; collants; tops; jaquetas resistentes ao vento; vestuário 

de amamentação, nomeadamente, soutiens de amamentação para mães.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119335 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha; servi-

ços de armazéns retalhistas; serviços de armazéns retalhistas em linha; serviços de lojas de 

venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha relacionados com a compra 

e venda de produtos de maternidade e produtos para bebés, lactentes, crianças pequenas e 

crianças; serviços de assessoria relacionados com a compra e venda a retalho de produtos 

de maternidade e produtos para bebés, lactentes, crianças pequenas e crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119336 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 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; cobertas de cama; colchas; edredons; cobertores; cobertores de bebé, no-

meadamente, cobertores de agasalho para recém-nascidos, cobertores de segurança, man-

tas e cobertores; cobertores para crianças; cobertores para carrinhos de bebé; cobertores 

concebidos para serem fixados a carrinhos de bebé; lençóis; fronhas; conjuntos completos 

de lençóis de cama, lençóis de cama ajustados, lençóis de cama lisos, e fronhas de almofa-

das; roupa de cama impermeável sob a forma de lençóis de cama impermeáveis, lençóis de 

cama ajustados, lençóis de cama lisos, e fronhas de almofadas; panos para colocar o bebé a 

arrotar sem ser em papel; bases acolchoadas multiuso, nomeadamente, bases acolchoadas 

para a muda da fralda, não em papel, bases acolchoadas para camas, protectores almofada-

dos para berços, bases acolchoadas para colchões, protectores almofadados para mesas, ba-
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ses, sem ser em papel, para colocar o bebé a arrotar, mantas de viagem, conjuntos de roupa 

para berços, nomeadamente, sacos do bebé (ninhos), cobertores de aconchego, protectores 

almofadados para berços, lençóis de berço à medida, saias de berço, saias de berço, cober-

tores para berços e capas não em papel para muda-fraldas; protectores almofadados para 

berços; protectores para lençóis de berço sob a forma de bases acolchoadas para colchões 

com a finalidade de inibir ou impedir a transferência de fluidos entre as camadas da rou-

pa da cama; resguardos acolchoados de pano para colchões; resguardos acolchoados para 

colchões; capas para colchões; coberturas para colchões; capas e forros para bases acol-

choadas para a muda da fralda sem ser em papel; bases acolchoadas para a muda da fralda 

que envolvem o bebé, sem ser em papel; bases acolchoadas para colchões de berços; bases 

acolchoadas para colchões de berços portáteis; protectores para colchões de berços; lençóis 

para camas de grades; lençóis para berços; lençóis para berços portáteis; lençóis para ber-

ços de embalar; panos de lavar; toalhas; luvas de lavar roupa; toalhas de banho; cortinas 

para janelas; dosséis de cama.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119337 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; roupa para bebés e crianças; babetes de pano; bibes sem 

ser de papel; cintos (vestuário); «bodies»; gorros; botins; partes de baixo para vestir; cober-

tores com capuz (buntings); cardigãs; casacos; conjuntos de peças de vestuário coordenadas 

compreendendo partes de cima e partes de baixo para vestir; fatos-macaco; babygrows; 

vestidos; cintas; chapéus; bonés; jaquetas; calças de ganga; fatos para jogging; camisolões; 

macacões; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo jardineiras de calção curto 

e tops; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo tops e calças; conjuntos de 

enxovais para crianças compreendendo vestidos e bonés; conjuntos de enxovais para crian-

ças compreendendo macacões e tops; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo 

cardigãs e calças; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo babygrows e calças; 

conjuntos de enxovais para crianças compreendendo cardigãs, tops e calças; enxovais para 

crianças (vestuário); luvas; mitenes; conjuntos de macacões compreendendo macacões e 

tops; macacões; calças; calças de malha; calças de sarja; casacos impermeáveis; jaquetas 

impermeáveis; vestuário impermeável; macacões de criança; sandálias; lenços de cabeça e 

pescoço; camisas; sapatos; sapatos macios; sapatos com solas macias; chinelos; babygrows; 

conjuntos de babygrows compreendendo babygrows e tops; calções; conjuntos de calções; 

calções tricotados e tecidos; saias; saias-calção; roupa de dormir; pijamas; roupa interior; 

hosiery; roupões; fatos para a neve; peúgas; sweatshirts; calças de treino; camisolas; óculos 

de sol; fatos de banho; vestuário de natação; conjuntos de vestuário de natação compreen-

dendo fatos de natação e roupões; conjuntos vestuário de natação compreendendo calções 

de banho e roupões; cueiros; t-shirts; collants; tops; jaquetas resistentes ao vento; vestuário 

de amamentação, nomeadamente, soutiens de amamentação para mães.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119338 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 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; cobertas de cama; colchas; edredons; cobertores; cobertores de bebé, no-

meadamente, cobertores de agasalho para recém-nascidos, cobertores de segurança, man-

tas e cobertores; cobertores para crianças; cobertores para carrinhos de bebé; cobertores 

concebidos para serem fixados a carrinhos de bebé; lençóis; fronhas; conjuntos completos 

de lençóis de cama, lençóis de cama ajustados, lençóis de cama lisos, e fronhas de almofa-

das; roupa de cama impermeável sob a forma de lençóis de cama impermeáveis, lençóis de 

cama ajustados, lençóis de cama lisos, e fronhas de almofadas; panos para colocar o bebé a 

arrotar sem ser em papel; bases acolchoadas multiuso, nomeadamente, bases acolchoadas 

para a muda da fralda, não em papel, bases acolchoadas para camas, protectores almofada-

dos para berços, bases acolchoadas para colchões, protectores almofadados para mesas, ba-

ses, sem ser em papel, para colocar o bebé a arrotar, mantas de viagem, conjuntos de roupa 

para berços, nomeadamente, sacos do bebé (ninhos), cobertores de aconchego, protectores 

almofadados para berços, lençóis de berço à medida, saias de berço, saias de berço, cober-

tores para berços e capas não em papel para muda-fraldas; protectores almofadados para 

berços; protectores para lençóis de berço sob a forma de bases acolchoadas para colchões 

com a finalidade de inibir ou impedir a transferência de fluidos entre as camadas da rou-

pa da cama; resguardos acolchoados de pano para colchões; resguardos acolchoados para 

colchões; capas para colchões; coberturas para colchões; capas e forros para bases acol-

choadas para a muda da fralda sem ser em papel; bases acolchoadas para a muda da fralda 

que envolvem o bebé, sem ser em papel; bases acolchoadas para colchões de berços; bases 

acolchoadas para colchões de berços portáteis; protectores para colchões de berços; lençóis 

para camas de grades; lençóis para berços; lençóis para berços portáteis; lençóis para ber-

ços de embalar; panos de lavar; toalhas; luvas de lavar roupa; toalhas de banho; cortinas 

para janelas; dosséis de cama.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119339 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; roupa para bebés e crianças; babetes de pano; bibes sem 

ser de papel; cintos (vestuário); «bodies»; gorros; botins; partes de baixo para vestir; cober-
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tores com capuz (buntings); cardigãs; casacos; conjuntos de peças de vestuário coordenadas 

compreendendo partes de cima e partes de baixo para vestir; fatos-macaco; babygrows; 

vestidos; cintas; chapéus; bonés; jaquetas; calças de ganga; fatos para jogging; camisolões; 

macacões; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo jardineiras de calção curto 

e tops; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo tops e calças; conjuntos de 

enxovais para crianças compreendendo vestidos e bonés; conjuntos de enxovais para crian-

ças compreendendo macacões e tops; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo 

cardigãs e calças; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo babygrows e calças; 

conjuntos de enxovais para crianças compreendendo cardigãs, tops e calças; enxovais para 

crianças (vestuário); luvas; mitenes; conjuntos de macacões compreendendo macacões e 

tops; macacões; calças; calças de malha; calças de sarja; casacos impermeáveis; jaquetas 

impermeáveis; vestuário impermeável; macacões de criança; sandálias; lenços de cabeça e 

pescoço; camisas; sapatos; sapatos macios; sapatos com solas macias; chinelos; babygrows; 

conjuntos de babygrows compreendendo babygrows e tops; calções; conjuntos de calções; 

calções tricotados e tecidos; saias; saias-calção; roupa de dormir; pijamas; roupa interior; 

hosiery; roupões; fatos para a neve; peúgas; sweatshirts; calças de treino; camisolas; óculos 

de sol; fatos de banho; vestuário de natação; conjuntos de vestuário de natação compreen-

dendo fatos de natação e roupões; conjuntos vestuário de natação compreendendo calções 

de banho e roupões; cueiros; t-shirts; collants; tops; jaquetas resistentes ao vento; vestuário 

de amamentação, nomeadamente, soutiens de amamentação para mães.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119340 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 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; cobertas de cama; colchas; edredons; cobertores; cobertores de bebé, no-

meadamente, cobertores de agasalho para recém-nascidos, cobertores de segurança, man-

tas e cobertores; cobertores para crianças; cobertores para carrinhos de bebé; cobertores 

concebidos para serem fixados a carrinhos de bebé; lençóis; fronhas; conjuntos completos 

de lençóis de cama, lençóis de cama ajustados, lençóis de cama lisos, e fronhas de almofa-

das; roupa de cama impermeável sob a forma de lençóis de cama impermeáveis, lençóis de 

cama ajustados, lençóis de cama lisos, e fronhas de almofadas; panos para colocar o bebé a 

arrotar sem ser em papel; bases acolchoadas multiuso, nomeadamente, bases acolchoadas 

para a muda da fralda, não em papel, bases acolchoadas para camas, protectores almofada-

dos para berços, bases acolchoadas para colchões, protectores almofadados para mesas, ba-

ses, sem ser em papel, para colocar o bebé a arrotar, mantas de viagem, conjuntos de roupa 

para berços, nomeadamente, sacos do bebé (ninhos), cobertores de aconchego, protectores 

almofadados para berços, lençóis de berço à medida, saias de berço, saias de berço, cober-

tores para berços e capas não em papel para muda-fraldas; protectores almofadados para 

berços; protectores para lençóis de berço sob a forma de bases acolchoadas para colchões 

com a finalidade de inibir ou impedir a transferência de fluidos entre as camadas da rou-

pa da cama; resguardos acolchoados de pano para colchões; resguardos acolchoados para 

colchões; capas para colchões; coberturas para colchões; capas e forros para bases acol-

choadas para a muda da fralda sem ser em papel; bases acolchoadas para a muda da fralda 
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que envolvem o bebé, sem ser em papel; bases acolchoadas para colchões de berços; bases 

acolchoadas para colchões de berços portáteis; protectores para colchões de berços; lençóis 

para camas de grades; lençóis para berços; lençóis para berços portáteis; lençóis para ber-

ços de embalar; panos de lavar; toalhas; luvas de lavar roupa; toalhas de banho; cortinas 

para janelas; dosséis de cama.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119341 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; roupa para bebés e crianças; babetes de pano; bibes sem 

ser de papel; cintos (vestuário); «bodies»; gorros; botins; partes de baixo para vestir; cober-

tores com capuz (buntings); cardigãs; casacos; conjuntos de peças de vestuário coordenadas 

compreendendo partes de cima e partes de baixo para vestir; fatos-macaco; babygrows; 

vestidos; cintas; chapéus; bonés; jaquetas; calças de ganga; fatos para jogging; camisolões; 

macacões; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo jardineiras de calção curto 

e tops; conjuntos de enxovais para crianças, compreendendo tops e calças; conjuntos de 

enxovais para crianças compreendendo vestidos e bonés; conjuntos de enxovais para crian-

ças compreendendo macacões e tops; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo 

cardigãs e calças; conjuntos de enxovais para crianças compreendendo babygrows e calças; 

conjuntos de enxovais para crianças compreendendo cardigãs, tops e calças; enxovais para 

crianças (vestuário); luvas; mitenes; conjuntos de macacões compreendendo macacões e 

tops; macacões; calças; calças de malha; calças de sarja; casacos impermeáveis; jaquetas 

impermeáveis; vestuário impermeável; macacões de criança; sandálias; lenços de cabeça e 

pescoço; camisas; sapatos; sapatos macios; sapatos com solas macias; chinelos; babygrows; 

conjuntos de babygrows compreendendo babygrows e tops; calções; conjuntos de calções; 

calções tricotados e tecidos; saias; saias-calção; roupa de dormir; pijamas; roupa interior; 

hosiery; roupões; fatos para a neve; peúgas; sweatshirts; calças de treino; camisolas; óculos 

de sol; fatos de banho; vestuário de natação; conjuntos de vestuário de natação compreen-

dendo fatos de natação e roupões; conjuntos vestuário de natação compreendendo calções 

de banho e roupões; cueiros; t-shirts; collants; tops; jaquetas resistentes ao vento; vestuário 

de amamentação, nomeadamente, soutiens de amamentação para mães.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119342 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos, e brinquedos; artigos de fantasia para festas; brindes para festas; artigos 

de decoração para festas; balões; jogos para festas; piñatas; máscaras para o rosto (brinque-
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dos), chapéus para festas e maquilhagem para festas, sob a forma de brinquedos; assobios e 

cornetas de brinquedo; serpentinas (artigos de divertimento para festas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119343 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha; servi-

ços de armazéns retalhistas; serviços de armazéns retalhistas em linha; serviços de arma-

zéns retalhistas e serviços de armazéns retalhistas em linha relacionados com a compra 

e venda a retalho de brinquedos, jogos, e brinquedos; serviços de assessoria relacionados 

com a compra e venda a retalho de brinquedos, jogos, e brinquedos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119344 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho em linha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119345 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

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

 地址 Endereço : 3-16-38, hyogominami, Saga-Shi, Saga, 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 : Instalações de purificação de água; aparelhos de filtragem de água; aparelhos de ionização 

para o tratamento de ar ou água; filtros para água potável; distribuidores de água; instala-

ções de purificação de água para uso comercial; instalações de purificação de água para uso 

doméstico; geradores de água de hidrogénio (instalações de tratamento de água); caldeiras 

de água; instalações de refrigeração para água; instalações de abastecimento de água; apa-

relhos e instalações sanitárias.
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[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/119361 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119362 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119363 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

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

 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119364 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : 瑪利亞方濟各傳教修會 

 地址 Endereço : 澳門學校巷5號A 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 其他（宗教團體）outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119365 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : Grupo Pestana, S.G.P.S. S.A.

 地址 Endereço : Largo António Nobre, 9000-022 Funchal, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis e alojamento temporário; serviços de reserva de hotéis e de alojamento 

temporário; organização e fornecimento de alojamento para férias e reservas de alojamen-

to; serviços de restauração, de snack-bar, de restaurantes «self-service», de cafetaria, de 

cafetaria «self-service», de bar, de catering e de gelataria; serviços de fornecimento de ali-

mentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119372 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.

 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para fins médicos; substâncias 

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; maté-

rias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119373 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.

 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para os cabelos; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119374 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.

 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultu-

ra, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em bruto, matérias plásticas em bruto; 

adubos para as terras; composições extintoras; preparações para a têmpera e soldadura de 

metais; produtos químicos destinados a conservar os alimentos; matérias tanantes; adesivos 

(matérias colantes) destinados à indústria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119375 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.

 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para fins médicos; substâncias 

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; maté-

rias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e preto conforme com a imagem abaixo apresentado.

[210] 編號 N.º : N/119376 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.
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 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para os cabelos; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e preto conforme com a imagem abaixo apresentado.

[210] 編號 N.º : N/119377 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.

 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultu-

ra, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em bruto, matérias plásticas em bruto; 

adubos para as terras; composições extintoras; preparações para a têmpera e soldadura de 

metais; produtos químicos destinados a conservar os alimentos; matérias tanantes; adesivos 

(matérias colantes) destinados à indústria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e preto conforme com a imagem abaixo apresentado.

[210] 編號 N.º : N/119378 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.

 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para fins médicos; substâncias 

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; maté-

rias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, azul e preto conforme com a imagem abaixo apresentado.

[210] 編號 N.º : N/119379 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.

 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para os cabelos; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, azul e preto conforme com a imagem abaixo apresentado.

[210] 編號 N.º : N/119380 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.

 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultu-

ra, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em bruto, matérias plásticas em bruto; 

adubos para as terras; composições extintoras; preparações para a têmpera e soldadura de 

metais; produtos químicos destinados a conservar os alimentos; matérias tanantes; adesivos 

(matérias colantes) destinados à indústria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, azul e preto conforme com a imagem abaixo apresentado.

[210] 編號 N.º : N/119381 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.
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 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultu-

ra, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em bruto, matérias plásticas em bruto; 

adubos para as terras; composições extintoras; preparações para a têmpera e soldadura de 

metais; produtos químicos destinados a conservar os alimentos; matérias tanantes; adesivos 

(matérias colantes) destinados à indústria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119382 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.

 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para os cabelos; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119383 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.

 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para fins médicos; substâncias 

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; maté-

rias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119384 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.
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 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultu-

ra, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em bruto, matérias plásticas em bruto; 

adubos para as terras; composições extintoras; preparações para a têmpera e soldadura de 

metais; produtos químicos destinados a conservar os alimentos; matérias tanantes; adesivos 

(matérias colantes) destinados à indústria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119385 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.

 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para os cabelos; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119386 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAGRON B.V.

 地址 Endereço : Lichtenauerlaan 182, 3062ME Rotterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para fins médicos; substâncias 

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; maté-

rias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119392 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : SHIONOGI HEALTHCARE & CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F, Yodoyabashi Square, 6-18, Kitahama 2-chome, Chuo-ku, Osaka 541-0041, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas; suplementos dietéticos para humanos; preparações vitamíni-

cas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119395 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : WITZ CO., LTD.

 地址 Endereço : 15th Hase Building, 688 Takannacho, Nakagyou-Ku, Kyoto-City, 604-8153, 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 : 高爾夫球袋，高爾夫球杆袋，高爾夫球鞋用袋，高爾夫球杆，高爾夫握把，高爾夫球杆套，高爾

夫球，高爾夫球位標，高爾夫球具，運動用品，高爾夫手套，滑雪板用蠟，寵物玩具，玩具，高爾

夫拿包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119396 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : WITZ CO., LTD.

 地址 Endereço : 15th Hase Building, 688 Takannacho, Nakagyou-Ku, Kyoto-City, 604-8153, 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 : 服裝，高爾夫服裝，手套，襪，褲子，裙子，毛衣，T恤衫，圍脖，內衣，雨衣，帽子，無頂高爾夫帽

子，吊襪帶（長襪用），吊褲帶，腰帶，皮帶，腳上的穿着物，靴，運動用特殊衣服，高爾夫用鞋，

運動用特殊鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119397 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : 陳淑華 

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市大同區承德路一段32號12樓之4 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；糖果；裝飾蛋糕用糖果；以穀物為主的零食小吃；薄片（穀類產品）；含牛奶的巧克力飲

料；裝飾蛋糕用巧克力；堅果巧克力；可可飲料；裝飾聖誕樹用糖果；即食玉米片；玉米粉；玉米
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片（碾碎的玉米粒）；玉米（烘過的）；脆餅；碾碎的大麥；卡士達糕點；軟糖（糖果）；水果軟糖

（糖果）去殼燕麥；糖果錠劑（糖果）；馬卡龍（糕點）；麥芽餅乾；即食穀製乾點；爆米花；馬鈴

薯粉；糕點。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119398 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : WITZ CO., LTD.

 地址 Endereço : 15th Hase Building, 688 Takannacho, Nakagyou-Ku, Kyoto-City, 604-8153, 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 : 高爾夫球袋，高爾夫球杆袋，高爾夫球鞋用袋，高爾夫球杆，高爾夫握把，高爾夫球杆套，高爾

夫球，高爾夫球位標，高爾夫球具，運動用品，高爾夫手套，滑雪板用蠟，寵物玩具，玩具，高爾

夫拿包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119399 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : WITZ CO., LTD.

 地址 Endereço : 15th Hase Building, 688 Takannacho, Nakagyou-Ku, Kyoto-City, 604-8153, 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 : 服裝，高爾夫服裝，手套，襪，褲子，裙子，毛衣，T恤衫，圍脖，內衣，雨衣，帽子，無頂高爾夫帽

子，吊襪帶（長襪用），吊褲帶，腰帶，皮帶，腳上的穿着物，靴，運動用特殊衣服，高爾夫用鞋，

運動用特殊鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119400 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : 麵神有限公司 

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nº S 235-287, Edifício China Civil Plaza, 4º andar H-M, 

em 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 錄像帶，曝光膠卷，電影膠片（已曝光），光盤，計算機遊戲軟件。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/119401 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : 麵神有限公司 

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nº S 235-287, Edifício China Civil Plaza, 4º andar H-M, 

em 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 : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂，文娛節目，演出，電影製作，電視文娛節目，娛樂信息，電影放映，娛樂信息（消遣），錄像

帶製作，電影劇本編寫，配字幕，攝影，在計算機網絡上提供在線遊戲，錄像帶錄製。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/119402 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : 麵神有限公司 

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nº S 235-287, Edifício China Civil Plaza, 4º andar H-M, 

em Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席，咖啡館，自助餐廳，餐廳，飯店，餐館，自助餐館，快餐館，酒吧。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/119403 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : 麵神有限公司 

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nº S 235-287, Edifício China Civil Plaza, 4º andar H-M, 

em 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 錄像帶，曝光膠卷，電影膠片（已曝光），光盤，計算機遊戲軟件。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/119404 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : 麵神有限公司 

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nº S 235-287, Edifício China Civil Plaza, 4º andar H-M, 

em 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 : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂，文娛節目，演出，電影製作，電視文娛節目，娛樂信息，電影放映，娛樂信息（消遣），錄像

帶製作，電影劇本編寫，配字幕，攝影，在計算機網絡上提供在線遊戲，錄像帶錄製。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/119405 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : 麵神有限公司 

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nº S 235-287, Edifício China Civil Plaza, 4º andar H-M, 

em Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席，咖啡館，自助餐廳，餐廳，飯店，餐館，自助餐館，快餐館，酒吧。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/119409 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : Lim Han Yong

 地址 Endereço : 8 Pulasan Road #02-02, Singapore 424376

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; difusão de material publicitário que utilize todos os meios de comunicação 

para fins de publicidade de eventos de pára-quedismo de interior e eventos de campeona-

tos de pára-quedismo de interior; publicidade por meio de patrocínio; gestão de negócios; 

gestão empresarial de eventos de pára-quedismo de interior; gestão empresarial de even-

tos de campeonatos de pára-quedismo de interior; gestão de negócios relacionados com 

franchising de eventos de pára-quedismo de interior; gestão de negócios relacionados com 

o franchising de eventos de campeonatos de pára-quedismo de interior; administração de 

empresas; administração de negócios de eventos de pára-quedismo de interior; adminis-

tração de negócios de eventos de campeonatos de pára-quedismo de interior; trabalhos de 

escritório; trabalhos de escritório relativos à organização e gestão empresarial de eventos 

de pára-quedismo de interior.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/30 40201616126T 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/119410 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : Lim Han Yong

 地址 Endereço : 8 Pulasan Road #02-02, Singapore 424376

 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 : Educação; serviços de formação em negócios relacionados com a gestão de franquias de 

eventos de pára-quedismo de interior e eventos de campeonatos de pára-quedismo de in-

terior; organização, fornecimento e planeamento de formação e realização de workshops 

[formação] para eventos e eventos de campeonatos de pára-quedismo de interior, activi-

dades recreativas de grupo, torneios e competições relacionadas com eventos e eventos de 

campeonatos de pára-quedismo de interior; formação prática [demonstração] relacionada 

com eventos e eventos de campeonatos de pára-quedismo de interior; serviços de assesso-
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ria relacionados com a formação de eventos e eventos de campeonatos de pára-quedismo 

de interior; fornecimento de instalações para eventos de formação e desportos relacionados 

com eventos e eventos de campeonatos de pára-quedismo de interior; aluguer de aparelhos 

e equipamentos desportivos (excepto veículos) relacionados com eventos e eventos de cam-

peonatos de pára-quedismo de interior.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/30 40201616126T 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/119411 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

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

 地址 Endereço : 1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama Prefecture, 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 : Couro; imitação de couro; tecido em couro; tecido em imitação de couro; malas de viagem, 

sacos, carteiras e outros transportadores; estojos para artigos de higiene pessoal (vendidos 

vazios); chapéus-de-chuva e suas peças; bengalas e suas peças; chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119412 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

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

 地址 Endereço : 1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama Prefecture, 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 : Têxteis, nomeadamente, tecido, tecidos tricotados e não tecidas; materiais têxteis para 

filtros; tecidos em matérias têxteis com borracha; panos de cozinha; panos de limpeza; col-

chas para cama; cobertas para mesa; capas de protecção para móveis; cortinas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119413 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : 林詠 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環馬場大馬路226-230號威龍花園地下L舖 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119414 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : Chrome Hearts LLC

 地址 Endereço : 915 N. Mansfield, Hollywood, California 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 : 6

[511] 產品 Produtos : Ferragens; pequenos artigos metálicos de quinquilharia; argolas e correntes para chaves; 

artigos de metal comum não incluídos noutras classes; ferragens decorativas, nomeada-

mente, maçanetas da porta de metal, puxadores de porta de metal, puxadores de gaveta de 

metal, dobradiças de metal; e fixadores metálicos, nomeadamente, ferrolhos, parafusos e 

rebites.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119415 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : Chrome Hearts LLC

 地址 Endereço : 915 N. Mansfield, Hollywood, California 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 : 6

[511] 產品 Produtos : Ferragens; pequenos artigos metálicos de quinquilharia; argolas e correntes para chaves; 

artigos de metal comum não incluídos noutras classes; ferragens decorativas, nomeada-

mente, maçanetas da porta de metal, puxadores de porta de metal, puxadores de gaveta de 

metal, dobradiças de metal; e fixadores metálicos, nomeadamente, ferrolhos, parafusos e 

rebites.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119416 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : Chrome Hearts LLC

 地址 Endereço : 915 N. Mansfield, Hollywood, California 90038, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Ferragens; pequenos artigos metálicos de quinquilharia; argolas e correntes para chaves; 

artigos de metal comum não incluídos noutras classes; ferragens decorativas, nomeada-

mente, maçanetas da porta de metal, puxadores de porta de metal, puxadores de gaveta de 

metal, dobradiças de metal; e fixadores metálicos, nomeadamente, ferrolhos, parafusos e 

rebites.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119417 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : 馬凱琦

   MARIE, JOVINNI

 地址 Endereço : 香港尖沙咀棉登徑28-30號振華商業大廈3樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119418 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : 馬凱琦

   MARIE, JOVINNI

 地址 Endereço : 香港尖沙咀棉登徑28-30號振華商業大廈3樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119419 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/12

[730] 申請人 Requerente : 馬凱琦

   MARIE, JOVINNI

 地址 Endereço : 香港尖沙咀棉登徑28-30號振華商業大廈3樓B室 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119435 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : Piaggio & C. S.p.A.

 地址 Endereço : Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera, Pisa, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso, relógios de parede e de mesa; relógios de pêndulo; cronógrafos e cronó-

metros; pedras preciosas em bruto; pedras preciosas; diamantes; jóias em coral, esmeralda, 

safira, rubi, opala, topázio e água-marinha; brincos; anéis; colares; pulseiras; alfinetes or-

namentais em metal precioso; enfeites em metal precioso para sapatos; pérolas; caixas em 

metal precioso; caixas de jóias em metal precioso; broches; alfinetes; alfinetes de gravata; 

botões de punho; correias, braceletes e pulseiras para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119437 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

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

 地址 Endereço : No.87, Deguang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23542, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 內衣；手套；外衣；孕婦裝；皮帶（服裝）；皮製衣服；兒童服裝；制服；拖鞋；服裝；泳裝；雨鞋；

面紗；風衣；校服；針織服；健身服；婚紗；圍巾；圍裙（衣服）；帽；運動服；運動鞋；睡衣；領

帶；鞋；褲；嬰兒服裝；禮服；襪。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119438 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

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

 地址 Endereço : No.87, Deguang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23542, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 內衣；手套；外衣；孕婦裝；皮帶（服裝）；皮製衣服；兒童服裝；制服；拖鞋；服裝；泳裝；雨鞋；

面紗；風衣；校服；針織服；健身服；婚紗；圍巾；圍裙（衣服）；帽；運動服；運動鞋；睡衣；領

帶；鞋；褲；嬰兒服裝；禮服；襪。  



3430 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2017 年 3 月 1 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119453 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : International Well Building Institute PBC

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 19808, United States of Ameri-

ca

 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 consultadoria relacionados com a concepção, construção e exploração de edi-

fícios ou projectos imobiliários realizados por pessoas ou organizações que anteriormente 

tinham adoptado e cumprido determinadas normas educativas, de experiência, de ensaio 

e de ética; consultadoria tecnológica; pesquisa técnica; consultadoria na área da poupança 

de energia; investigação na área da protecção do ambiente; consultadoria em arquitectura; 

consultadoria em engenharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119454 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : International Well Building Institute PBC

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 19808, United States of Ameri-

ca

 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 : Materiais descarregáveis, nomeadamente ficheiros multimédia, ficheiros de texto e docu-

mentos escritos relacionados com a avaliação de credenciais e ensaios para a concepção, 

construção, exploração, manutenção e desempenho de edifícios destinados a promover a 

saúde e o bem-estar dos ocupantes; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodé-

sicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos 

para gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes magnéticos de 

dados, discos acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento de processamento de dados, computadores; software de computador; extinto-

res de incêndios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119455 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : International Well Building Institute PBC

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 19808, United States of Ameri-

ca

 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 : Materiais impressos, nomeadamente, formulários de testes impressos, cadernos de testes, 

manuais, panfletos, certificados, manuais, guias, listas e relatórios impressos relativos à 

avaliação de credenciais e ensaios para a concepção, construção, exploração, manutenção e 

desempenho de edifícios destinados a promover a saúde e bem-estar humanos; papel, car-

tão e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; produtos de impressão; mate-

rial de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou para uso 

doméstico; materiais para artistas; pincéis de pintura; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material didáctico e de ensino (excepto aparelhos); matérias 

plásticas para embalagens (não incluídas noutras classes); caracteres de impressão; clichés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119456 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : International Well Building Institute PBC

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 19808, United States of Ameri-

ca

 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 : Ensaios, análises e avaliações de produtos e serviços de terceiros para fins de certificação, 

especificamente a concepção, construção, exploração, manutenção e desempenho de edifí-

cios e projectos imobiliários para promover a saúde e o bem-estar dos ocupantes; serviços 

científicos e tecnológicos e investigação e concepção relacionados com estes; serviços de 

análise e investigação industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e software in-

formáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119457 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : International Well Building Institute PBC

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 19808, United States of Ameri-

ca

 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 : Materiais descarregáveis, nomeadamente ficheiros multimédia, ficheiros de texto e docu-

mentos escritos relacionados com a avaliação de credenciais e ensaios para a concepção, 
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construção, exploração, manutenção e desempenho de edifícios destinados a promover a 

saúde e o bem-estar dos ocupantes; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodé-

sicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos 

para gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes magnéticos de 

dados, discos acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento de processamento de dados, computadores; software de computador; extinto-

res de incêndios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119458 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : International Well Building Institute PBC

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 19808, United States of Ameri-

ca

 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 : Materiais impressos, nomeadamente, formulários de testes impressos, cadernos de testes, 

manuais, panfletos, certificados, manuais, guias, listas e relatórios impressos relativos à 

avaliação de credenciais e ensaios para a concepção, construção, exploração, manutenção e 

desempenho de edifícios destinados a promover a saúde e bem-estar humanos; papel, car-

tão e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; produtos de impressão; mate-

rial de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou para uso 

doméstico; materiais para artistas; pincéis de pintura; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material didáctico e de ensino (excepto aparelhos); matérias 

plásticas para embalagens (não incluídas noutras classes); caracteres de impressão; clichés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119459 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : International Well Building Institute PBC

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 19808, United States of Ameri-

ca

 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 : Ensaios, análises e avaliações de produtos e serviços de terceiros para fins de certificação, 

especificamente a concepção, construção, exploração, manutenção e desempenho de edifí-

cios e projectos imobiliários para promover a saúde e o bem-estar dos ocupantes; serviços 

científicos e tecnológicos e investigação e concepção relacionados com estes; serviços de 

análise e investigação industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e software in-

formáticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119460 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : International Well Building Institute PBC

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 19808, United States of Ameri-

ca

 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 : Publicações educacionais, de instrução e de ensino, nomeadamente manuais de formação e 

de testes, cadernos de trabalho, guias de estudo e cartões de actividades na área da saúde e 

do bem-estar humano em ambientes fechados; papel, cartão e produtos nestas matérias não 

incluídos noutras classes; produtos de impressão; material de encadernação; fotografias; 

artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou para uso doméstico; materiais para artis-

tas; pincéis de pintura; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário); 

material didáctico e de ensino (excepto aparelhos); matérias plásticas para embalagens (não 

incluídas noutras classes); caracteres de impressão; clichés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119461 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : International Well Building Institute PBC

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 19808, United States of Ameri-

ca

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informações e comentários na área do desenvolvimento imobiliário; ser-

viços de consultadoria relacionados com a construção, reparação e instalação de edifícios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119462 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : International Well Building Institute PBC

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 19808, United States of Ameri-

ca

 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 : Publicações em linha, nomeadamente livros académicos, livros didácticos, livros electró-

nicos, manuais, artigos, revistas e boletins informativos na área da saúde e do bem-estar 

humanos; ferramentas de formação em linha, nomeadamente, revistas em linha contendo 

informações sobre saúde e bem-estar humano dentro do ambiente urbano e guias contendo 

informações sobre métricas de desempenho específicas necessárias para atingir determi-

nados padrões para a concepção e exploração de edifícios ou projectos imobiliários que 

promovam a saúde e o bem estar; educação; fornecimento de formação; entretenimento; 

actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 



3434 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2017 年 3 月 1 日

[210] 編號 N.º : N/119463 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : International Well Building Institute PBC

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 19808, United States of Ameri-

ca

 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 : Desenvolvimento de normas e práticas para a concepção e exploração de edifícios destina-

dos a melhorar a saúde e o bem-estar dos ocupantes dos edifícios; ensaios sobre a qualida-

de do ar, qualidade da água, luz, acústica, níveis térmicos e de humidade, avaliações de me-

dição na concepção, construção, desenvolvimento das indústrias imobiliárias comerciais, 

institucionais e residenciais e serviços de monitorização, nomeadamente, da qualidade do 

ar, qualidade da água, níveis de iluminação e parâmetros térmicos utilizando computa-

dores e sensores que promovam a saúde e o bem-estar humano em edifícios comerciais, 

institucionais e residenciais, hotéis, unidades, salas e outros ambientes fechados; serviços 

científicos e tecnológicos e serviços de pesquisa e concepção relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de hardware e 

software informáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119464 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : International Well Building Institute PBC

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 19808, United States of Ameri-

ca

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios e projectos imobiliários que promovam a saúde e o bem-estar dos 

ocupantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119465 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/13

[730] 申請人 Requerente : International Well Building Institute PBC

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 19808, United States of Ameri-

ca

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção de edifícios e projectos imobiliários que promovam a saúde e o bem-estar dos 

ocupantes.

[540] 商標 Marca : 
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根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/092014 2017/02/13 2017/02/13 ALL MARKET SINGAPORE PTE. LTD. 32

N/092596 2017/02/13 2017/02/13 Asia Today Limited 09

N/092597 2017/02/13 2017/02/13 Asia Today Limited 16

N/092598 2017/02/13 2017/02/13 Asia Today Limited 38

N/092599 2017/02/13 2017/02/13 Asia Today Limited 41

N/097773 2017/02/13 2017/02/13 NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, 

LIMITADA

35

N/097774 2017/02/13 2017/02/13 NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, 

LIMITADA 36

N/097775 2017/02/13 2017/02/13 NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, 

LIMITADA 43

N/097776 2017/02/13 2017/02/13 NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, 

LIMITADA 43

N/103039 2017/02/13 2017/02/13 陳錫朝

Chan Sek Chio

05

N/103040 2017/02/13 2017/02/13 陳錫朝

Chan Sek Chio

30

N/103779 2017/02/13 2017/02/13 Albion Co., Ltd. 03

N/103839 2017/02/13 2017/02/13 SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED 03

N/103840 2017/02/13 2017/02/13 SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED 44

N/104577 2017/02/13 2017/02/13 易網零售有限公司 39

N/104578 2017/02/13 2017/02/13 易網零售有限公司 42

N/104579 2017/02/13 2017/02/13 易網零售有限公司 43

N/107492 2017/02/13 2017/02/13 Swisse Wellness Pty Ltd 05

N/109141 2017/02/13 2017/02/13 Tsui Wah International Patent Limited 30

N/109142 2017/02/13 2017/02/13 Tsui Wah International Patent Limited 43

N/109940 2017/02/13 2017/02/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/110187 2017/02/13 2017/02/13 Dallmeier electronic GmbH & Co. KG 09

N/110188 2017/02/13 2017/02/13 Dallmeier electronic GmbH & Co. KG 38

N/110189 2017/02/13 2017/02/13 Dallmeier electronic GmbH & Co. KG 37
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/110190 2017/02/13 2017/02/13 Dallmeier electronic GmbH & Co. KG 42

N/110191 2017/02/13 2017/02/13 Dallmeier electronic GmbH & Co. KG 45

N/111767 2017/02/13 2017/02/13 CJ Cheiljedang Corporation 05

N/111768 2017/02/13 2017/02/13 CJ Cheiljedang Corporation 29

N/111769 2017/02/13 2017/02/13 CJ Cheiljedang Corporation 30

N/112410 2017/02/13 2017/02/13 福壽源香港有限公司

ENAGIC HK CO., LIMITED

32

N/112411 2017/02/13 2017/02/13 福壽源香港有限公司

ENAGIC HK CO., LIMITED

05

N/112412 2017/02/13 2017/02/13 福壽源香港有限公司

ENAGIC HK CO., LIMITED

10

N/112413 2017/02/13 2017/02/13 福壽源香港有限公司

ENAGIC HK CO., LIMITED

44

N/112414 2017/02/13 2017/02/13 福壽源香港有限公司

ENAGIC HK CO., LIMITED

35

N/112565 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

21

N/112566 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

30

N/112567 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

32

N/112568 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

35

N/112569 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

43

N/112570 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

21

N/112571 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

30

N/112572 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

32

N/112573 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

35

N/112574 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

43

N/112575 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

21

N/112576 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

30

N/112577 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

32

N/112578 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

35
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/112579 2017/02/13 2017/02/13 勐海茶廠（普通合夥）

MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

43

N/112798 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 09

N/112799 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 42

N/112800 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 09

N/112801 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 42

N/112802 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 09

N/112803 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 42

N/112804 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 09

N/112805 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 14

N/112806 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 35

N/112807 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 42

N/112808 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 09

N/112809 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 14

N/112810 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 35

N/112811 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 42

N/112812 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 09

N/112813 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 14

N/112814 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 35

N/112815 2017/02/13 2017/02/13 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 42

N/112864 2017/02/13 2017/02/13 Orange Brands Services Limited 36

N/112880 2017/02/13 2017/02/13 Orange Brand Services Limited 36

N/112881 2017/02/13 2017/02/13 Orange Brand Services Limited 36

N/112892 2017/02/13 2017/02/13 National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc. 35

N/112893 2017/02/13 2017/02/13 National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc. 41

N/112894 2017/02/13 2017/02/13 National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc. 35

N/112895 2017/02/13 2017/02/13 National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc. 41

N/113048 2017/02/13 2017/02/13 CUPPAZ LIMITED 11

N/113049 2017/02/13 2017/02/13 CUPPAZ LIMITED 30

N/113057 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/113058 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/113059 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 10

N/113060 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 29

N/113061 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 30

N/113062 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 32

N/113063 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 35

N/113064 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/113065 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/113066 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 10

N/113067 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 29
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N/113068 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 30

N/113069 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 32

N/113070 2017/02/13 2017/02/13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 35

N/113378 2017/02/13 2017/02/13 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 41

N/113410 2017/02/13 2017/02/13 株式會社gram

gram Co., Ltd.

30

N/113411 2017/02/13 2017/02/13 株式會社gram

gram Co., Ltd.

35

N/113412 2017/02/13 2017/02/13 株式會社gram

gram Co., Ltd.

43

N/113449 2017/02/13 2017/02/13 尚酒館餐飲有限公司

MUGS BAR RESTAURANTE LDA.

43

N/113696 2017/02/13 2017/02/13 Antica Erboristeria S.p.A. 03

N/113940 2017/02/13 2017/02/13 CHANEL 14

N/113942 2017/02/13 2017/02/13 中興通訊股份有限公司

ZTE Corporation

09

N/113943 2017/02/13 2017/02/13 中興通訊股份有限公司

ZTE Corporation

38

N/113944 2017/02/13 2017/02/13 中興通訊股份有限公司

ZTE Corporation

09

N/113945 2017/02/13 2017/02/13 中興通訊股份有限公司

ZTE Corporation

38

N/113973 2017/02/13 2017/02/13 Parfums Christian Dior 03

N/114052 2017/02/13 2017/02/13 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA 

CORPORATION 35

N/114053 2017/02/13 2017/02/13 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA 

CORPORATION 36

N/114054 2017/02/13 2017/02/13 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA 

CORPORATION 37

N/114055 2017/02/13 2017/02/13 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA 

CORPORATION 38

N/114056 2017/02/13 2017/02/13 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA 

CORPORATION 39

N/114057 2017/02/13 2017/02/13 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA 

CORPORATION 40

N/114058 2017/02/13 2017/02/13 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA 

CORPORATION 41

N/114059 2017/02/13 2017/02/13 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA 

CORPORATION 42

N/114060 2017/02/13 2017/02/13 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA 

CORPORATION 43

N/114061 2017/02/13 2017/02/13 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA 

CORPORATION 44
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N/114062 2017/02/13 2017/02/13 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA 

CORPORATION 45

N/114206 2017/02/13 2017/02/13 藍天 34

N/114213 2017/02/13 2017/02/13 藍天 34

N/114214 2017/02/13 2017/02/13 藍天 34

N/114240 2017/02/13 2017/02/13 杭州海康威視數字技術股份有限公司

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

07

N/114241 2017/02/13 2017/02/13 杭州海康威視數字技術股份有限公司

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

09

N/114242 2017/02/13 2017/02/13 杭州海康威視數字技術股份有限公司

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

11

N/114243 2017/02/13 2017/02/13 杭州海康威視數字技術股份有限公司

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

12

N/114244 2017/02/13 2017/02/13 杭州海康威視數字技術股份有限公司

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

28

N/114245 2017/02/13 2017/02/13 杭州海康威視數字技術股份有限公司

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

37

N/114246 2017/02/13 2017/02/13 杭州海康威視數字技術股份有限公司

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

39

N/114247 2017/02/13 2017/02/13 杭州海康威視數字技術股份有限公司

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

42

N/114252 2017/02/13 2017/02/13 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/114403 2017/02/13 2017/02/13 SB beauty & care company AG 03

N/114404 2017/02/13 2017/02/13 SB beauty & care company AG 03

N/114468 2017/02/13 2017/02/13 區錫佳 05

N/114469 2017/02/13 2017/02/13 區錫佳 30

N/114470 2017/02/13 2017/02/13 馬微紫 25

N/114471 2017/02/13 2017/02/13 悅怡莊美顏保健中心有限公司 44

N/114475 2017/02/13 2017/02/13 深圳市完美愛鑽石有限公司 35

N/114476 2017/02/13 2017/02/13 古栢暉 05

N/114477 2017/02/13 2017/02/13 長泓國際實業有限公司 35

N/114478 2017/02/13 2017/02/13 長泓國際實業有限公司 35

N/114479 2017/02/13 2017/02/13 長泓國際實業有限公司 35

N/114480 2017/02/13 2017/02/13 長泓國際實業有限公司 35

N/114481 2017/02/13 2017/02/13 中山市華藝進出口有限公司 11

N/114484 2017/02/13 2017/02/13 IGT UK Interactive Limited 09

N/114487 2017/02/13 2017/02/13 Unilever N.V. 21

N/114488 2017/02/13 2017/02/13 Unilever N.V. 03

N/114489 2017/02/13 2017/02/13 Unilever N.V. 05

N/114490 2017/02/13 2017/02/13 Unilever N.V. 21

N/114491 2017/02/13 2017/02/13 Unilever N.V. 03

N/114492 2017/02/13 2017/02/13 Unilever N.V. 05
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N/114493 2017/02/13 2017/02/13 Unilever N.V. 21

N/114496 2017/02/13 2017/02/13 Sa Sa Overseas Limited 03

N/114497 2017/02/13 2017/02/13 Sa Sa Overseas Limited 35

N/114498 2017/02/13 2017/02/13 Sa Sa Overseas Limited 41

N/114499 2017/02/13 2017/02/13 Sa Sa Overseas Limited 42

N/114500 2017/02/13 2017/02/13 Sa Sa Overseas Limited 44

N/114502 2017/02/13 2017/02/13 Thermaco,Inc. 07

N/114503 2017/02/13 2017/02/13 Thermaco,Inc. 11

N/114504 2017/02/13 2017/02/13 深圳狗尾草智能科技有限公司 07

N/114505 2017/02/13 2017/02/13 深圳狗尾草智能科技有限公司 09

N/114507 2017/02/13 2017/02/13 澳門健德保健食品有限公司 31

N/114517 2017/02/13 2017/02/13 SCOOT PTE. LTD. 39

N/114518 2017/02/13 2017/02/13 IGT 28

N/114522 2017/02/13 2017/02/13 Gerry Weber International AG 25

N/114523 2017/02/13 2017/02/13 Gerry Weber International AG 35

N/114540 2017/02/13 2017/02/13 CHEN, WEIGUO MICHAEL 43

N/114541 2017/02/13 2017/02/13 Lamellar Biomedical Limited 05

N/114542 2017/02/13 2017/02/13 Dux Design AB 20

N/114543 2017/02/13 2017/02/13 Dux Design AB 35

N/114544 2017/02/13 2017/02/13 Dux Design AB 43

N/114545 2017/02/13 2017/02/13 AstraZeneca AB 05

N/114546 2017/02/13 2017/02/13 金蓮花文化傳媒（澳門）有限公司 41

N/114547 2017/02/13 2017/02/13 金蓮花文化傳媒（澳門）有限公司 41

N/114548 2017/02/13 2017/02/13 Hyatt International Corporation 43

N/114549 2017/02/13 2017/02/13 Hyatt International Corporation 43

N/114550 2017/02/13 2017/02/13 Hyatt International Corporation 43

N/114551 2017/02/13 2017/02/13 KOLON INDUSTRIES, INC. 18

N/114552 2017/02/13 2017/02/13 KOLON INDUSTRIES, INC. 24

N/114553 2017/02/13 2017/02/13 KOLON INDUSTRIES, INC. 25

N/114554 2017/02/13 2017/02/13 KOLON INDUSTRIES, INC. 35

N/114555 2017/02/13 2017/02/13 KOLON INDUSTRIES, INC. 35

N/114556 2017/02/13 2017/02/13 易研信息科技有限公司 35

N/114557 2017/02/13 2017/02/13 易研信息科技有限公司 42

N/114558 2017/02/13 2017/02/13 天下一集團有限公司

One Cool Group Limited

09

N/114559 2017/02/13 2017/02/13 天下一集團有限公司

One Cool Group Limited

41

N/114569 2017/02/13 2017/02/13 新華豐裝修工程有限公司

NEW WA DECORATION ENGINEERING LIMITED

11

N/114570 2017/02/13 2017/02/13 Albion Co., Ltd.  21
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N/114573 2017/02/13 2017/02/13 周庭安

CHOU TING AN

22

N/114574 2017/02/13 2017/02/13 王棟 43

N/114575 2017/02/13 2017/02/13 HILLMAN MATTRESS MANUFACTORY LIMITED 24

N/114579 2017/02/13 2017/02/13 何雪梅 03

N/114581 2017/02/13 2017/02/13 Landing Jeju Development Co., Ltd. 09

N/114582 2017/02/13 2017/02/13 Landing Jeju Development Co., Ltd. 16

N/114583 2017/02/13 2017/02/13 Landing Jeju Development Co., Ltd. 18

N/114584 2017/02/13 2017/02/13 Landing Jeju Development Co., Ltd. 20

N/114585 2017/02/13 2017/02/13 Landing Jeju Development Co., Ltd. 21

N/114586 2017/02/13 2017/02/13 Landing Jeju Development Co., Ltd. 25

N/114587 2017/02/13 2017/02/13 Landing Jeju Development Co., Ltd. 28

N/114588 2017/02/13 2017/02/13 Landing Jeju Development Co., Ltd. 35

N/114589 2017/02/13 2017/02/13 Landing Jeju Development Co., Ltd. 41

N/114590 2017/02/13 2017/02/13 Landing Jeju Development Co., Ltd. 43

N/114597 2017/02/13 2017/02/13 吳金水 30

N/114598 2017/02/13 2017/02/13 德誠黃金集團有限公司 14

N/114599 2017/02/13 2017/02/13 德誠黃金集團有限公司 35

N/114600 2017/02/13 2017/02/13 羅錄寧 43

N/114601 2017/02/13 2017/02/13 德誠黃金集團有限公司 14

N/114602 2017/02/13 2017/02/13 德誠黃金集團有限公司 35

N/114611 2017/02/13 2017/02/13 Habana Holdings, LLC 43

N/114612 2017/02/13 2017/02/13 Habana Holdings, LLC 43

N/114613 2017/02/13 2017/02/13 風尚數位科技股份有限公司 35

N/114614 2017/02/13 2017/02/13 風尚數位科技股份有限公司 41

N/114615 2017/02/13 2017/02/13 路安株式會社

RUAN KABUSHIKI KAISHA (RUAN CO., LTD.)

03

N/114618 2017/02/13 2017/02/13 Orange Brand Services Limited 36

N/114623 2017/02/13 2017/02/13 KABUSHIKI KAISHA KINKANDO (KINKANDO CO., LTD.) 05

N/114624 2017/02/13 2017/02/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 29

N/114625 2017/02/13 2017/02/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 30

N/114626 2017/02/13 2017/02/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 31

N/114627 2017/02/13 2017/02/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 29

N/114628 2017/02/13 2017/02/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 30

N/114629 2017/02/13 2017/02/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 31

N/114630 2017/02/13 2017/02/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 29

N/114631 2017/02/13 2017/02/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 30

N/114632 2017/02/13 2017/02/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 31

N/114633 2017/02/13 2017/02/13 Fidia Farmaceutici S.p.A. 05

N/114634 2017/02/13 2017/02/13 Fidia Farmaceutici S.p.A. 10
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N/114635 2017/02/13 2017/02/13 Hamada Soy Sauce Co, Ltd 30

N/114636 2017/02/13 2017/02/13 Hamada Soy Sauce Co, Ltd 30

N/114638 2017/02/13 2017/02/13 陳文妮 09

N/114639 2017/02/13 2017/02/13 王福才 05

N/114640 2017/02/13 2017/02/13 王福才 05

N/114642 2017/02/13 2017/02/13 東莞市勇敢真男孩服飾有限公司 35

N/114643 2017/02/13 2017/02/13 東莞市勇敢真男孩服飾有限公司 35

N/114644 2017/02/13 2017/02/13 東莞市勇敢真男孩服飾有限公司 35

N/114645 2017/02/13 2017/02/13 東莞市勇敢真男孩服飾有限公司 25

N/114646 2017/02/13 2017/02/13 東莞市勇敢真男孩服飾有限公司 25

N/114647 2017/02/13 2017/02/13 東莞市勇敢真男孩服飾有限公司 25

N/114648 2017/02/13 2017/02/13 成都我來啦網格信息技術有限公司

CHENGDU WOLAILA GRID INFORMATION TECHNOLOGY 

CO., LTD.

06

N/114649 2017/02/13 2017/02/13 成都我來啦網格信息技術有限公司

CHENGDU WOLAILA GRID INFORMATION TECHNOLOGY 

CO., LTD.

35

N/114650 2017/02/13 2017/02/13 成都我來啦網格信息技術有限公司

CHENGDU WOLAILA GRID INFORMATION TECHNOLOGY 

CO., LTD.

39

N/114651 2017/02/13 2017/02/13 金華味海食品有限公司

JINHUA WEHI FOOD CO., LTD 

30

N/114737 2017/02/13 2017/02/13 Uni-Charm Corporation 05

N/114752 2017/02/13 2017/02/13 CYGAMES, INC. 09

N/114753 2017/02/13 2017/02/13 CYGAMES, INC. 35

N/114754 2017/02/13 2017/02/13 CYGAMES, INC. 41

N/114755 2017/02/13 2017/02/13 CYGAMES, INC. 09

N/114756 2017/02/13 2017/02/13 CYGAMES, INC. 35

N/114757 2017/02/13 2017/02/13 CYGAMES, INC. 41

N/114758 2017/02/13 2017/02/13 CYGAMES, INC. 09

N/114759 2017/02/13 2017/02/13 CYGAMES, INC. 35

N/114760 2017/02/13 2017/02/13 CYGAMES, INC. 41

N/114761 2017/02/13 2017/02/13 ESCADA Luxembourg S.à r.l. 09

N/114762 2017/02/13 2017/02/13 ESCADA Luxembourg S.à r.l. 14

N/114763 2017/02/13 2017/02/13 ESCADA Luxembourg S.à r.l. 18

N/114764 2017/02/13 2017/02/13 ESCADA Luxembourg S.à r.l. 25

N/114765 2017/02/13 2017/02/13 福安市愛的電器有限公司

Fuan Aidi Electric Co., Ltd.

07

N/114766 2017/02/13 2017/02/13 MESSIKA GROUP SA 03

N/114767 2017/02/13 2017/02/13 MESSIKA GROUP SA 09

N/114768 2017/02/13 2017/02/13 MESSIKA GROUP SA 18



N.º 9 — 1-3-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3443

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/114769 2017/02/13 2017/02/13 MESSIKA GROUP SA 25

N/114770 2017/02/13 2017/02/13 潛意識俱樂部（澳門）有限公司 35

N/114771 2017/02/13 2017/02/13 陳錫朝

Chan Sek Chio

05

N/114772 2017/02/13 2017/02/13 陳錫朝

Chan Sek Chio

29

N/114774 2017/02/13 2017/02/13 British American Tobacco (Brands) Inc. 34

N/114775 2017/02/13 2017/02/13 Yoo Holdings Limited 35

N/114776 2017/02/13 2017/02/13 Yoo Holdings Limited 41

N/114777 2017/02/13 2017/02/13 Yoo Holdings Limited 43

N/114778 2017/02/13 2017/02/13 Yoo Holdings Limited 44

N/114779 2017/02/13 2017/02/13 Yoo Holdings Limited 35

N/114780 2017/02/13 2017/02/13 Yoo Holdings Limited 41

N/114781 2017/02/13 2017/02/13 Yoo Holdings Limited 43

N/114782 2017/02/13 2017/02/13 Yoo Holdings Limited 44

N/114783 2017/02/13 2017/02/13 Japan Tobacco Inc. 34

N/114784 2017/02/13 2017/02/13 City University of Hong Kong 16

N/114785 2017/02/13 2017/02/13 City University of Hong Kong 41

N/114786 2017/02/13 2017/02/13 City University of Hong Kong 42

N/114787 2017/02/13 2017/02/13 T&I Co., Ltd. 03

N/114788 2017/02/13 2017/02/13 T&I Co., Ltd. 05

N/114789 2017/02/13 2017/02/13 T&I Co., Ltd. 35

N/114790 2017/02/13 2017/02/13 HANGOVER LTD. 25

N/114792 2017/02/13 2017/02/13 黃灼楓 25

N/114794 2017/02/13 2017/02/13 統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises Corp.

01

N/114795 2017/02/13 2017/02/13 Geox S.p.A 18

N/114796 2017/02/13 2017/02/13 Geox S.p.A 25

N/114797 2017/02/13 2017/02/13 GILEAD SCIENCES IRELAND UC 05

N/114798 2017/02/13 2017/02/13 GILEAD SCIENCES IRELAND UC 44

N/114799 2017/02/13 2017/02/13 SAS MAISON BOUEY

FRANCOIS-LOUIS GEORGES ANDRE VUITTON

33

N/114800 2017/02/13 2017/02/13 SAS MAISON BOUEY

FRANCOIS-LOUIS GEORGES ANDRE VUITTON

33

N/114801 2017/02/13 2017/02/13 施純華 03

N/114802 2017/02/13 2017/02/13 GAP (ITM) INC. 25

N/114803 2017/02/13 2017/02/13 GAP (ITM) INC. 35

N/114804 2017/02/13 2017/02/13 Caesars World, Inc. 41

N/114805 2017/02/13 2017/02/13 Caesars World, Inc. 43

N/114806 2017/02/13 2017/02/13 Caesars World, Inc. 41
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N/114807 2017/02/13 2017/02/13 Caesars World, Inc. 43

N/114809 2017/02/13 2017/02/13 法利洋服行有限公司 25

N/114810 2017/02/13 2017/02/13 法利洋服行有限公司 25

N/114811 2017/02/13 2017/02/13 法利洋服行有限公司 25

N/114812 2017/02/13 2017/02/13 AbbVie Ireland Unlimited Company 05

N/114813 2017/02/13 2017/02/13 The Cartoon Network, Inc. 09

N/114814 2017/02/13 2017/02/13 The Cartoon Network, Inc. 38

N/114815 2017/02/13 2017/02/13 The Cartoon Network, Inc. 41

N/114816 2017/02/13 2017/02/13 HOME BOX OFFICE, INC. 09

N/114817 2017/02/13 2017/02/13 HOME BOX OFFICE, INC. 38

N/114818 2017/02/13 2017/02/13 HOME BOX OFFICE, INC. 41

N/114823 2017/02/13 2017/02/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/114824 2017/02/13 2017/02/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 30

N/114825 2017/02/13 2017/02/13 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/114826 2017/02/13 2017/02/13 Geoffrey, LLC 28

N/114827 2017/02/13 2017/02/13 蘇寧雲商集團股份有限公司

SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD.  

35

N/114828 2017/02/13 2017/02/13 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 12

N/114833 2017/02/13 2017/02/13 Edgewell Personal Care Brands, LLC 08

N/114834 2017/02/13 2017/02/13 Edgewell Personal Care Brands, LLC 08

N/114835 2017/02/13 2017/02/13 Edgewell Personal Care Brands, LLC 03

N/114836 2017/02/13 2017/02/13 Edgewell Personal Care Brands, LLC 08

N/114837 2017/02/13 2017/02/13 Edgewell Personal Care Brands, LLC 08

N/114838 2017/02/13 2017/02/13 Edgewell Personal Care Brands, LLC 08

N/114839 2017/02/13 2017/02/13 Edgewell Personal Care Brands, LLC 03

N/114840 2017/02/13 2017/02/13 Edgewell Personal Care Brands, LLC 03

N/114842 2017/02/13 2017/02/13 American-Cigarette Company (Overseas) Limited 34

N/114843 2017/02/13 2017/02/13 CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY 12

N/114844 2017/02/13 2017/02/13 CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY 36

N/114845 2017/02/13 2017/02/13 CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY 37

N/114846 2017/02/13 2017/02/13 CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY 39

N/114847 2017/02/13 2017/02/13 CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY 12

N/114848 2017/02/13 2017/02/13 CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY 36

N/114849 2017/02/13 2017/02/13 CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY 37

N/114850 2017/02/13 2017/02/13 CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY 39

N/114851 2017/02/13 2017/02/13 Santos Manuel Bruno Pinto 43

N/114854 2017/02/13 2017/02/13 劉嚴明 09

N/114855 2017/02/13 2017/02/13 劉嚴明 18

N/114856 2017/02/13 2017/02/13 劉嚴明 35
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N/114857 2017/02/13 2017/02/13 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.

03

N/114858 2017/02/13 2017/02/13 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.

09

N/114859 2017/02/13 2017/02/13 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.

14

N/114860 2017/02/13 2017/02/13 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.

18

N/114861 2017/02/13 2017/02/13 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.

25

N/114862 2017/02/13 2017/02/13 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.

26

N/114863 2017/02/13 2017/02/13 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.

35

N/114864 2017/02/13 2017/02/13 上海傲奧企業發展有限公司 35

N/114865 2017/02/13 2017/02/13 重慶展洋傢具廠 19

N/114866 2017/02/13 2017/02/13 城口縣百花釀中蜂養殖專業合作社 30

N/114867 2017/02/13 2017/02/13 城口縣百花釀中蜂養殖專業合作社 35

N/114868 2017/02/13 2017/02/13 利順製衣廠有限公司 25

N/114870 2017/02/13 2017/02/13 INTERNATIONAL COFFEE & TEA, LLC 32

N/114872 2017/02/13 2017/02/13 INTERNATIONAL COFFEE & TEA, LLC 32

N/114874 2017/02/13 2017/02/13 KITRI Limited 25

N/114875 2017/02/13 2017/02/13 KITRI Limited 35

N/114876 2017/02/13 2017/02/13 CDPHARMTEC CO., LTD 03

N/114877 2017/02/13 2017/02/13 MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 05

N/114878 2017/02/13 2017/02/13 MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 05

N/114879 2017/02/13 2017/02/13 MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 05

N/114880 2017/02/13 2017/02/13 Alibaba Group Holding Limited 09

N/114881 2017/02/13 2017/02/13 Alibaba Group Holding Limited 28

N/114882 2017/02/13 2017/02/13 Alibaba Group Holding Limited 35

N/114883 2017/02/13 2017/02/13 Alibaba Group Holding Limited 38

N/114884 2017/02/13 2017/02/13 Alibaba Group Holding Limited 41

N/114885 2017/02/13 2017/02/13 Alibaba Group Holding Limited 42

N/114886 2017/02/13 2017/02/13 Asia Bon Company Limited 20

N/114887 2017/02/13 2017/02/13 Asia Bon Company Limited 21

N/114892 2017/02/13 2017/02/13 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/114893 2017/02/13 2017/02/13 Alibaba Group Holding Limited 16

N/114894 2017/02/13 2017/02/13 山羊包護貼膜行 40

N/114895 2017/02/13 2017/02/13 華碩電腦股份有限公司

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

09
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N/114896 2017/02/13 2017/02/13 華碩電腦股份有限公司

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

10

N/114898 2017/02/13 2017/02/13 文亮 34

N/114899 2017/02/13 2017/02/13 PlayStudios International Limited 09

N/114900 2017/02/13 2017/02/13 PlayStudios International Limited 41

N/114901 2017/02/13 2017/02/13 PlayStudios International Limited 09

N/114902 2017/02/13 2017/02/13 PlayStudios International Limited 41

N/114903 2017/02/13 2017/02/13 PlayStudios International Limited 09

N/114904 2017/02/13 2017/02/13 PlayStudios International Limited 41

N/114905 2017/02/13 2017/02/13 PlayStudios International Limited 09

N/114906 2017/02/13 2017/02/13 PlayStudios International Limited 41

N/114907 2017/02/13 2017/02/13 深圳市柔宇科技有限公司 09

N/114908 2017/02/13 2017/02/13 深圳市柔宇科技有限公司 28

N/114909 2017/02/13 2017/02/13 深圳市柔宇科技有限公司 38

N/114910 2017/02/13 2017/02/13 深圳市柔宇科技有限公司 35

N/114911 2017/02/13 2017/02/13 深圳市柔宇科技有限公司 42

N/114913 2017/02/13 2017/02/13 ARCHE SAS 25

N/114914 2017/02/13 2017/02/13 Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor 

(International) Inc.)

05

N/114915 2017/02/13 2017/02/13 Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor 

(International) Inc.)

05

N/114916 2017/02/13 2017/02/13 NEOSTRATA COMPANY, INC. 03

N/114917 2017/02/13 2017/02/13 NEOSTRATA COMPANY, INC. 05

N/114918 2017/02/13 2017/02/13 NEOSTRATA COMPANY, INC. 03

N/114919 2017/02/13 2017/02/13 NEOSTRATA COMPANY, INC. 05

N/114920 2017/02/13 2017/02/13 JOHNSON & JOHNSON 05

N/114921 2017/02/13 2017/02/13 JOHNSON & JOHNSON 10

N/114922 2017/02/13 2017/02/13 鍾,安頤

CHUNG, ON YEE JANICE

25

N/114933 2017/02/13 2017/02/13 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/114934 2017/02/13 2017/02/13 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/114935 2017/02/13 2017/02/13 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/114936 2017/02/13 2017/02/13 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/114950 2017/02/13 2017/02/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/114951 2017/02/13 2017/02/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/114952 2017/02/13 2017/02/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/114953 2017/02/13 2017/02/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/114954 2017/02/13 2017/02/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/114955 2017/02/13 2017/02/13 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/114956 2017/02/13 2017/02/13 贏到粥有限公司 43
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N/114957 2017/02/13 2017/02/13 VITAMINHAUS PTY LTD 05

N/114958 2017/02/13 2017/02/13 Sunrise & Co (Pte) Ltd 25

N/114959 2017/02/13 2017/02/13 Amorepacific Corporation 03

N/114960 2017/02/13 2017/02/13 JOYCITY CORP. 09

N/114961 2017/02/13 2017/02/13 JOYCITY CORP. 41

N/114964 2017/02/13 2017/02/13 Tsit Wing International Company Limited 21

N/114965 2017/02/13 2017/02/13 Tsit Wing International Company Limited 29

N/114966 2017/02/13 2017/02/13 Tsit Wing International Company Limited 35

N/114967 2017/02/13 2017/02/13 Tsit Wing International Company Limited 21

N/114968 2017/02/13 2017/02/13 Tsit Wing International Company Limited 29

N/114969 2017/02/13 2017/02/13 Tsit Wing International Company Limited 35

N/114970 2017/02/13 2017/02/13 顏有德 30

N/114973 2017/02/13 2017/02/13 新浩裕集團有限公司 16

N/114974 2017/02/13 2017/02/13 新浩裕集團有限公司 35

N/114975 2017/02/13 2017/02/13 新浩裕集團有限公司 37

N/114976 2017/02/13 2017/02/13 IGT 28

N/114977 2017/02/13 2017/02/13 IGT 41

N/114978 2017/02/13 2017/02/13 IGT 28

N/114979 2017/02/13 2017/02/13 IGT 41

N/114980 2017/02/13 2017/02/13 黃仕耀 01

N/114981 2017/02/13 2017/02/13 黃仕耀 02

N/114982 2017/02/13 2017/02/13 黃仕耀 03

N/114983 2017/02/13 2017/02/13 黃仕耀 06

N/114984 2017/02/13 2017/02/13 黃仕耀 18

N/114985 2017/02/13 2017/02/13 黃仕耀 23

N/114986 2017/02/13 2017/02/13 黃仕耀 35

N/114987 2017/02/13 2017/02/13 黃仕耀 37

N/114988 2017/02/13 2017/02/13 黃仕耀 40

N/114989 2017/02/13 2017/02/13 黃仕耀 41

N/114990 2017/02/13 2017/02/13 徐靖雲

XU JINGYUN

14

N/114991 2017/02/13 2017/02/13 徐靖雲

XU JINGYUN

14

N/114995 2017/02/13 2017/02/13 捷偉實業有限公司 19

N/115000 2017/02/13 2017/02/13 澳門3D金屬拼模有限公司 06

N/115001 2017/02/13 2017/02/13 R. R. Donnelley & Sons Company 36

N/115002 2017/02/13 2017/02/13 AstraZeneca AB 05

N/115003 2017/02/13 2017/02/13 AstraZeneca AB 10

N/115004 2017/02/13 2017/02/13 AstraZeneca AB 44

N/115005 2017/02/13 2017/02/13 Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. 03
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N/115013 2017/02/13 2017/02/13 北京時代動向廣告傳媒有限公司 09

N/115031 2017/02/13 2017/02/13 北京時代動向廣告傳媒有限公司 09

N/115037 2017/02/13 2017/02/13 Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V. 32

N/115038 2017/02/13 2017/02/13 Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V. 32

N/115041 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 08

N/115042 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 18

N/115043 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 21

N/115044 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 24

N/115045 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 25

N/115046 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 29

N/115048 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 43

N/115049 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 08

N/115050 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 18

N/115051 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 21

N/115052 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 24

N/115053 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 25

N/115054 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 29

N/115056 2017/02/13 2017/02/13 AACo Innovation Pty Ltd 43

N/115103 2017/02/13 2017/02/13 GROUPE LEA NATURE 03

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/095532 2017/02/03 Bilal Mohammad AL Hamwi 30 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/095533 2017/02/03 Bilal Mohammad AL Hamwi 43 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/103100 2017/02/10 曾憲章

CHANG HIN CHEONG

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/103171 2017/01/27 NATALINO DO M. J. DE 

ASSIS JORGE

29 第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/103172 2017/01/27 NATALINO DO M. J. DE 

ASSIS JORGE

30 第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/103173 2017/01/27 NATALINO DO M. J. DE 
ASSIS JORGE

32 第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/103174 2017/01/27 NATALINO DO M. J. DE 
ASSIS JORGE

33 第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/103776 2017/02/08 Albion Co., Ltd. 03 第214條第1款a）項和第9條第1款a）項，結合第199條第1
款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/103777 2017/02/08 Albion Co., Ltd. 03 第214條第1款a）項和第9條第1款a）項，結合第199條第1
款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/103780 2017/02/09 Albion Co., Ltd. 03 第214條第1款a）項和第9條第1款a）項，結合第199條第1
款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/103781 2017/02/09 Albion Co., Ltd. 03 第214條第1款a）項和第9條第1款a）項，結合第199條第1
款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/103783 2017/02/09 Albion Co., Ltd. 03 第214條第1款a）項和第9條第1款a）項，結合第199條第1
款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/104290 2017/02/06 IGT 28 第214條第1款a）項和第9條第1款a）項，結合第199條第1
款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/104800 2017/02/06 張秋艷 05 第214條第1款a）項和第9條第1款a）項，結合第199條第1
款b）項及c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 
do art.º 199.º

N/105346 2017/02/10 時利珠寶國際發展有限公司

COMPANHIA 
DE JOALHARIA 
DESENVOLVIMENTO 
INTERNACIONAL 
LIVINGS, LIMITADA

35 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/105347 2017/02/10 時利珠寶國際發展有限公司

COMPANHIA 
DE JOALHARIA 
DESENVOLVIMENTO 
INTERNACIONAL 
LIVINGS, LIMITADA

14 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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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/106391 2017/02/14 深圳市漁米粥飲食管理有限公

司

43 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）項

和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/106444 2017/02/14 鄭持勝 14 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）項

和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/106667 2017/01/27 LOUIS XIII Holdings 

Limited

33 第214條第2款b）項，結合第215條及第9條第1款c）項，

適用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e da alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/106688 2017/01/27 LOUIS XIII Holdings 

Limited

33 第214條第2款b）項，結合第215條及第9條第1款c）項，

適用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi 

alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/107071 2017/02/13 杜小龍

DU XIAO LONG

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, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/107195 2017/01/27 LOUIS XIII Holdings 

Limited

33 第214條第2款b）項，結合第215條及第9條第1款c）項，

適用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e da alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/108195 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

09 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108196 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

14 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108197 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

16 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108198 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

18 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 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/108199 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

21 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108200 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

24 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108201 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

25 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108202 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

28 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108203 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

32 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108204 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

35 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108205 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

36 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108206 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

37 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108207 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

39 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108208 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

41 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108209 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

09 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
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類別
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備註
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/108210 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

14 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108211 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

16 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108212 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

18 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108213 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

21 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108214 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

24 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108215 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

25 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108216 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

28 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108217 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

32 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108218 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

35 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108219 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

36 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108220 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

37 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/108221 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

39 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108222 2017/02/14 The American Club of 

Beijing, a/k/a American Club

41 第214條第1款a）項和第2款a）項，結合第9條第1款e）

項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/108762 2017/02/10 黃健強 39 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/108763 2017/02/10 黃健強 39 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/111513 2017/02/14 國際商品策略（亞洲）有限公

司

INTERNATIONAL 

COMMODITY 

STRATEGIST (ASIA) CO., 

LIMITED

05 第214條第2款a）項、第214條第3款的相反，結合第199條

第1款b）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, n.º 3 do art.º 214.º, a 

contrário, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/008899

(8627-M)

P/008902

(8630-M)

P/009625

(9540-M)

P/009658

(9795-M)

P/011383

(11359-M)

P/011420

(11396-M)

N/000013

N/000027 N/000028 N/000029 N/000047 N/000050 N/000051 N/000232

N/000236 N/000344 N/000345 N/000404 N/000491 N/000573 N/000705

N/000706 N/000755 N/000758 N/009937 N/010179 N/010180 N/010181

N/010182 N/010192 N/010193 N/010291 N/010292 N/010293 N/010294

N/010295 N/010296 N/010318 N/010319 N/010336 N/010359 N/010372

N/010474 N/010475 N/010476 N/010511 N/010524 N/010527 N/010547

N/010553 N/010554 N/010573 N/010607 N/010660 N/010661 N/010662

N/010705 N/010745 N/010786 N/010792 N/010793 N/010794 N/010795

N/010796 N/010797 N/010798 N/010799 N/010800 N/010801 N/010802

N/010803 N/010804 N/010805 N/010806 N/010807 N/010808 N/010809

N/010811 N/010832 N/011232 N/011267 N/011268 N/011333 N/011349

N/040722 N/040723 N/041170 N/041347 N/041620 N/041621 N/041799



3454 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2017 年 3 月 1 日

編號

N.º

N/042428 N/042472 N/042823 N/043419 N/043420 N/043775 N/043776

N/043777 N/043778 N/043779 N/043780 N/043792 N/044097 N/044098

N/044145 N/044146 N/044147 N/044213 N/044214 N/044215 N/044216

N/044217 N/044218 N/044219 N/044220 N/044221 N/044242 N/044246

N/044247 N/044249 N/044251 N/044253 N/044254 N/044255 N/044256

N/044257 N/044258 N/044281 N/044307 N/044411 N/044412 N/044427

N/044453 N/044459 N/044539 N/044540 N/044541 N/044542 N/044549

N/044550 N/044551 N/044552 N/044587 N/044588 N/044589 N/044599

N/044632 N/044633 N/044634 N/044660 N/044661 N/044662 N/044694

N/044695 N/044724 N/044891 N/044892 N/044920 N/044921 N/044922

N/044923 N/044956 N/045011 N/045109 N/045175 N/045176 N/045274

N/045275 N/045276 N/045277 N/045278 N/045279 N/045280 N/045317

N/045336 N/045339 N/045347 N/045367 N/045369 N/045370 N/045376

N/045378 N/045379 N/045426 N/045427 N/045435 N/045436 N/045437

N/045448 N/045561 N/045562 N/045563 N/045601 N/045602 N/045700

N/045715 N/045716 N/045717 N/045810 N/046036 N/046037 N/046038

N/046092 N/046159 N/046160 N/046161 N/046174 N/046175 N/046176

N/046177 N/046521 N/046522 N/046523 N/046651 N/046697 N/046698

N/046743 N/046744 N/046752 N/047218 N/047219 N/047220 N/047221

N/047222 N/047223 N/047224 N/047225 N/047232 N/047246 N/047247

N/047505 N/047519 N/047520 N/047521 N/047669 N/047670 N/047671

N/047695 N/047696 N/047697 N/047698 N/047699 N/047700 N/047701

N/047702 N/047703 N/047704 N/047705 N/047706 N/047707 N/047708

N/047709 N/047710 N/047775 N/047776 N/047777 N/047778 N/047779

N/047780 N/047811 N/047812 N/047813 N/047814 N/047815 N/047816

N/047817 N/047818 N/047819 N/047820 N/047920 N/047926 N/047927

N/047928 N/047929 N/047930 N/047931 N/047946 N/047947 N/047948

N/047949 N/047987 N/047988 N/047989 N/048018 N/048032 N/048033

N/048113 N/048143 N/048144 N/048145 N/048146 N/048220 N/048221

N/048222 N/048241 N/048242 N/048255 N/048257 N/048258 N/048259

N/048260 N/048261 N/048262 N/048263 N/048264 N/048328 N/048329

N/048330 N/048331 N/048345 N/048346 N/048376 N/048411 N/048412

N/048413 N/048414 N/048415 N/048416 N/048417 N/048418 N/048419

N/048433 N/048434 N/048435 N/048477 N/048478 N/048490 N/048491

N/048492 N/048493 N/048494 N/048495 N/048496 N/048497 N/048498

N/048499 N/048500 N/048501 N/048502 N/048503 N/048504 N/048505

N/048506 N/048507 N/048588 N/048720 N/048721
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附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/005004

(4866-M)

P/005005

(4867-M)

2017/02/06 轉讓

Transmissão

Henkel Corporation Henkel IP & Holding GmbH, com sede 

em Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, 

Alemanha

N/000050

N/000051

N/046159

N/046160

N/046161

N/047669

N/047670

N/047671

2017/01/25 更改地址

Modificação de 

sede

Eu Yan Sang International Ltd Eu Yan Sang Centre, 21 Tai Seng Drive, 

Singapore 535223

N/001831

N/001832

N/001834

N/010894

N/017707

N/044281

N/044632

N/044633

N/044634

2017/01/25 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

Macy’s Merchandising Group, Inc. MMG (New York), Inc., com sede em 11 

Penn Plaza, New York, NY 10016, United 

States of America

N/078274

N/078275

N/078276

2017/01/25 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

Macy’s Merchandising Group, Inc. 

(Delaware corporation)

MMG (New York), Inc., com sede em 11 

Penn Plaza, New York, NY 10016, United 

States of America

N/001831

N/001832

N/001834

N/010894

N/017707

N/044281

N/044632

N/044633

N/044634

N/078274

N/078275

N/078276

2017/01/25 更改認別資料

Modificação de 

identidade

MMG (New York), Inc. Macy’s Merchandising Group, Inc.

N/010527

N/010745

N/011232

2017/01/25 更改地址

Modificação de 

sede

Eu Yan Sang International Ltd., 

uma companhia incorporada em 

Singapura

Eu Yan Sang Centre, 21 Tai Seng Drive, 

Singapore 535223

N/010573 2017/02/09 更改地址

Modificação de 

sede

中山市黃圃鎮今榮肉類製品廠

Zhongshan Huangpu Jinrong 

Meat Products Factory

中國廣東省中山市黃圃鎮健成路18號

N/010607 2017/02/09 更改地址

Modificação de 

sede

Virgin Enterprises Limited The Battleship Building, 179 Harrow 

Road, W26NB London, United Kingdom
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編號

N.º
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Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/014265

N/014266

N/014267

N/014268

N/014269

N/014270

2017/01/25 轉讓

Transmissão

Breadtalk Pte Ltd BTG Vault Pte. Ltd. , com sede em 

BreadTalk IHQ, 30 Tai Seng Street, #09-

01 Singapore 534013

N/017101

N/017102

N/017103

N/017104

2017/02/06 轉讓

Transmissão

PILOT SKY GROUP LIMITED 遠耀有限公司

FINE SHINE LIMITED, com sede 

em 20th Floor, East Point Centre, 555 

Hennessy Road, Causeway Bay, Hong 

Kong

N/034104

N/034105

2017/02/06 轉讓

Transmissão

Griffin Technology, Inc. Griffin Technology, LLC, com sede 

em 2030 Lindell Avenue, Nashville, 

Tennessee 37203, USA

N/044145

N/044146

N/044147

N/049211

N/049212

N/049213

N/049214

N/049917

N/049918

N/049919

N/056611

N/062224

2017/02/03 更改認別資料

Modificação de 

identidade

YOOX S.p.A. YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.

N/044145

N/044146

N/044147

N/049211

N/049212

N/049213

N/049214

N/049917

N/049918

N/049919

N/056611

N/062224

2017/02/03 更改地址

Modificação de 

sede

Y O O X  N E T - A - P O R T E R 

GROUP S.p.A.

Via Morimondo, 17, 20143 Milano, Italy

N/044213

N/044214

N/044215

N/044216

N/044217

N/044218

N/044219

N/044220

N/044221

2017/02/07 更改地址

Modificação de 

sede

NXC Corporation (Yeon-dong) 17 Eunsu-gil, Jesu-si, Jeju-

-do, Korea
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編號

N.º

批示日期

Data de
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附註之性質
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averbamento
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Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/044453 2017/02/06 更改地址

Modificação de 

sede

陳予川 中國廣東省深圳市南山區蛇口海月花園8

棟103

N/044661

N/044662

2017/02/09 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

WMS Gaming Inc Bally Gaming, Inc., com sede em 6601 

South Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 

89119, United States of America

N/044694

N/044695

2017/01/25 更改地址

Modificação de 

sede

NOW Health Group, Inc. 2 4 4 K n o l l w o o d D r i v e, S u i t e 3 0 0 , 

Bloomingdale, IL 60108 U.S.A.

N/044956 2017/02/07 更改認別資料

Modificação de 

identidade

森田藥粧有限公司 森田藥粧股份有限公司

N/044956 2017/02/07 更改地址

Modificação de 

sede

森田藥粧股份有限公司 中國台灣台中市南屯區三和里永春東七

路878-57號

N/045602

N/046036

2017/02/09 更改地址

Modificação de 

sede

Fraser and Neave, Limited 438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 

Point, Singapore 119958, Singapore

N/046174

N/046175

N/046176

N/046177

2017/02/06 更改地址

Modificação de 

sede

PricewaterhouseCoopers Avenida Doutor Mário Soares, No. 

323, Edifício Banco da China, 29 andar, 

Macau

N/046752 2017/02/06 更改地址

Modificação de 

sede

Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, 

Australia

N/048376 2017/02/06 更改地址

Modificação de 

sede

普力生化科技股份有限公司

PUU LIH BIO-TECHNOLOGY 

CO., LTD.

中國台灣新北市新莊區五權一路9號6樓

-1

6F-1, No. 9, Wuquan 1st Rd., Xinzhuang 

Dist., New Taipei City, Taiwan, China

N/053473

N/053474

N/053475

N/053476

N/053477

N/053483

N/053484

N/053485

N/053486

N/053487

2017/02/06 更改認別資料

Modificação de 

identidade

KIDZANIA, S.A. DE C.V. KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V.

N/055066

N/055067

2017/02/09 轉讓

Transmissão

洋浦耐基特實業有限公司 萬通投資控股股份有限公司，地址為中

國北京市懷柔區廟城鎮422號龍山新新家

園（原民營經濟開發區）

Vantone Holdings Co., Ltd., com sede em 

(Previous the non-state-owned Economic 

Development District) Longshan Legacy 

Home, No. 422 , Miaocheng Town, 

Huairou District, Beijing, China
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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/056178 2017/02/13 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SIM - Sociedade Industrial de 

Macau, Limitada

SIM - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE 

MACAU, S.A.

N/057658 2017/02/06 轉讓

Transmissão

阮偉光

RUAN WEIGUANG

廣東偉祥衛浴實業有限公司，地址為中

國廣東省開平市水口鎮嘉興北路221號2

座

N/080715 2017/02/09 轉讓

Transmissão

DOMAINES PINNACLE INC. UNGAVA SPIRITS CO. LTD., com sede 

em 291, rue Miner, Cowansville QC J2K 

3Y6, Québec, Canada

N/081349

N/081350

2017/02/06 更改認別資料

Modificação de 

identidade

FRENTE CO., LTD. KOIKE-YA Inc.

N/111578

N/111579

2017/02/09 更改認別資料

Modificação de 

identidade

東莞市中控電子技術有限公司 中控智慧科技股份有限公司

宣佈部分失效

Declaração de caducidade parcial

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

編號 N.º N/056178

批示日期 Data de despacho 2017/02/13

權利人 Titular SIM - Sociedade Industrial de Macau, Limitada

分類 Classe 35

根據第231條第1款b）項及第232條第5款的規定，宣佈“廣告；企業管理；企業行政，商業服務，即經營技術管理單位”服務

失效，僅保留“特許經營，即為餐廳、咖啡廳、咖啡館及輕餐餐廳的開設及／或營運提供技術輔助；為餐廳、咖啡廳、咖啡館

及輕餐餐廳的開設及／或營運提供技術輔助；咖啡、茶、可可、備製和包裝食品、電動器具、非電動器具、家庭用品及廚房用

具等範疇的零售服務，批發、批銷倉及批量訂貨服務，全屬：咖啡、茶、可可、備製和包裝食品、電動器具、非電動器具、家

庭用品及廚房用具等範疇”服務。 

Foram declarados a caducidade dos serviços «publicidade; gestão de empresas; administração de empresas, serviços comerciais, 

nomeadamente unidades de gestão de operações técnicas», mantendo apenas os serviços de «concessão de uso, nomeadamente 

prestação de assistência técnica no estabelecimento e/ou operação de restaurantes, cafés, casas de café e restaurante de refeições 

leves; prestação de assistência técnica no estabelecimento e/ou operação de restaurantes, cafés, casas de café e restaurante de 

refeições leves; serviços de retalhistas nos sectores de: café, chá, cacau, alimentos preparados e embalados, aparelhos eléctricos, 

aparelhos não-eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, distribuições por grosso, armazéns de vendas por grosso e 

serviços de encomendas por grosso, todos no sector de: café, chá, cacau, alimentos preparados e embalados, aparelhos eléctricos, 

aparelhos não-eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha» nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e do n.º 5 do 

art.º 232.º
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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/048371 2017/02/10 United States Polo Association 09

N/088695 2017/02/10 THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. 14

N/098447 2017/02/07 CLASSIC LIQUOR IMPORTERS LTD. 33

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/116425 2017/01/25 施文程

SI MAN CHENG

Monster Energy Company

N/117462 2017/02/10 黃子匡 施文程

答辯

Contestação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/114592 2017/01/27 Sunny Hill International Worldwide Limited 老行家（澳門）有限公司

LO HONG KA (MACAU), LIMITADA

N/114593 2017/01/27 Sunny Hill International Worldwide Limited 老行家（澳門）有限公司

LO HONG KA (MACAU), LIMITADA

N/114594 2017/01/27 Sunny Hill International Worldwide Limited 老行家（澳門）有限公司

LO HONG KA (MACAU), LIMITADA

N/114595 2017/01/27 Sunny Hill International Worldwide Limited 老行家（澳門）有限公司

LO HONG KA (MACAU), LIMITADA

N/114596 2017/01/27 Sunny Hill International Worldwide Limited 老行家（澳門）有限公司

LO HONG KA (MACAU), LIMITADA

N/116175 2017/01/25 文燊集團有限公司 香港馬世良堂製藥有限公司

N/116176 2017/01/25 文燊集團有限公司 香港馬世良堂製藥有限公司
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設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百六十五條及第一百六十六條第一款的規定，

公佈下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請，自本通告公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data da 

publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : D/001527 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/15

[71] 申請人 Requerente : 頤和堂藥業科技集團有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門慕拉士巷29號澳門工業中心9/C 

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

[72] 創作人 Criador : 孫群衞 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 03

[54] 標題 Título  : 包裝盒。

   Caixa de embalagem.

[57] 摘要 Resumo  : 設計以藍色及白色為底色，正面印有紅色瓶蓋的瓶子圖案，正面下方印有紅色（ORIGIN RI-

COLAS FRANCE）子樣圓形圖案，正面右下方印有銀色（RICOLAS）字樣，瓶身帶有鐳射

標籤（圓形），背面以瓶身圖案簡單介紹用途。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001530 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : 續天曙 

 地址 Endereço  : 中國台灣台中市西屯區工業38路210號5樓之8 

[72] 創作人 Criador : 續天曙 

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計提供一種遊戲機，如圖所示，其設計要點在於遊戲機的形狀。 

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001531 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : 續天曙 

 地址 Endereço  : 中國台灣台中市西屯區工業38路210號5樓之8 

[72] 創作人 Criador : 續天曙 

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 遊戲機組。

   Unidade de máquinas de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計提供一種遊戲機組，如圖所示，其設計要點在於遊戲機組的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001532 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 頸鍊。

   Colar.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001533 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 手鐲。

   Pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001534 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001535 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳環。

   Brincos.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001536 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 手鐲。

   Pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001537 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001538 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001539 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001540 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001541 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 墜飾。

   Pendente.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001542 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳環。

   Brincos.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001543 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 頸鍊。

   Colar.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001544 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001545 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 手鐲。

   Pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001546 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 珠寶裝飾部件。

   Elemento de joalharia decorativo.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001547 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Wilfrid LE BAIL

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001548 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/23

[71] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço  : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Wilfrid LE BAIL

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳環。

   Brincos.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais é reivindicada novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001601 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/08

[71] 申請人 Requerente : Turlen Holding SA

 地址 Endereço  : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Richard Mille

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 沒有手鐲的腕錶。

   Relógio de pulso sem pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : O mostrador de cerâmica negra assimétrica age como uma tela para o artista Cyril Kongo. 

O mecanismo e a flange superior são marcadas por aerógrafo. O mostrador de safira tam-

bém é pintado à mão nas 3 horas e 7 horas. Às 3 horas o número 3 é desenhado. Às 7 horas 

está afixada a assinatura do artista. Os ponteiros estão curvados. A coroa representa o bo-

cal de uma tinta spray. O triângulo é o lugar onde pressionamos o bocal e o círculo é onde 

a tinta sai.

 附圖 Figura : 

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

2015/12/21 944537201 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001604 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/11

[71] 申請人 Requerente : Rimowa GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Straße 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 箱子用配件。

   Peça para mala.

[57] 摘要 Resumo  : Peça para mala com função electrónica. Esta peça tem um formato rectângular e contém 

duas partes diferentes e ambas ocas, sendo uma quadrada e a outra rectângular. No que 

diz respeito às perpectivas laterais da peça, a mesma tem uma aparência plana com os seus 

cantos arredondados. Tal como desenhos em anexo.
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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

2015/11/10 002853812 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001626 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/04/25

[71] 申請人 Requerente : Turlen Holding SA

 地址 Endereço  : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Richard Mille

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 計時碼錶。

   Relógio cronógrafo.

[57] 摘要 Resumo  : A moldura do mostrador tem saliências onde os 8 parafusos estriados estão localizados. As 

extremidades de cada ponteiro são em forma de diamante. Os 3 metros estão colocados às 

3 horas, 6 horas e 9 horas e são em 3 dimensões com um debrum encerado na parte supe-

rior. Às 12 horas, está colocada a data.

   As peças de empurrar às 2 horas e às 4 horas são directamente inspiradas nos deflectores 

dos carros desportivos. A função das peças de empurrar está escrita sobre as mesmas: INI-

CIAR / PARAR e REINICIAR / VOAR. A coroa é inspirada pela saída de escape de um 

automóvel.

 附圖 Figura : 

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

2016/01/06 948684701 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001635 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/05/13

[71] 申請人 Requerente : 0884543 B.C. Ltd. (dba U R IN Control)

 地址 Endereço  : 2201 Pine Street, Suite 111, Vancouver, BC V6J 5E7, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 創作人 Criador : Robert Orr

[51] 分類 Classificação  : 10 - 04

[54] 標題 Título  : 道用測量工具。

   Ferramenta de medição do meato.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho cuja a novidade é reivindicada é o padrão ou ornamento do 

artigo conforme mostrado na representação.
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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

2015/11/13 165,380 加拿大 Canadá

[21] 編號 N.º  : D/001643 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/01

[71] 申請人 Requerente : LOUIS VUITTON MALLETIER

 地址 Endereço  : 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01

[54] 標題 Título  : 香水瓶。

   Frasco de perfume.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade do formato reside no tamanho do corpo do frasco em comparação com o tama-

nho do gargalo, a parte de dentro convexa do fundo do frasco, a rolha no topo do frasco na 

forma de uma rolha com um pulverizador incorporado.

 附圖 Figura : 

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

2015/12/18 2015-6164 法國 França

[21] 編號 N.º  : D/001646 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/03

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 8 - 07

[54] 標題 Título  : 行李用扣。

   Fivela para bagagem.

[57] 摘要 Resumo  : Uma fivela para cintas de artigos de bagagem, em que a referida fivela tem um elemento 

base, em forma de semi-círculo do qual dois braços em forma de gancho se projectam a 

partir do referido elemento de base.
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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

2015/12/29 002928051 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001647 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/03

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 8 - 07

[54] 標題 Título  : 行李用扣。

   Fivela para bagagem.

[57] 摘要 Resumo  : Uma fivela para cintas de artigos de bagagem, em que a referida fivela tem um elemento 

base, em forma de semi-círculo do qual dois braços em forma de gancho se projectam a 

partir do referido elemento de base, sendo que os referidos braços estão enganchados em 

dois elementos que sobressaem de um componente receptor de forma rectangular com as 

extremidades arredondadas.

 附圖 Figura : 

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

2015/12/29 002928051 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001648 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/03

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 旅行箱用輪子。

   Roda para mala de viagem.

[57] 摘要 Resumo  : O modelo é constituído por duas rodas paralelas e um eixo de articulação das duas rodas 

à respectiva mala: (i) Rodas laterais - Constituídas por duas jantes paralelas ligeiramente 

concavas que têm na sua periferia seis orifícios de bordo exterior, em formato quadrangu-
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lar, que diminuem de tamanho de abertura de fora para dentro. As rodas estão ligadas ao 

centro por um eixo circular e contêm um revestimento exterior para contacto com o solo, 

de superfície arredondada. (ii) A peça de articulação das duas rodas com a respectiva mala 

tem formato de paralelepípedo contendo na sua parte superior com um orifício circular de 

encaixe para a respectiva mala que permite às rodas terem uma função multi-direccional. 

A peça tem o formato de um funil, reduzindo a dimensão de cima para baixo.

   Tal como representado pelos grupos de reproduções diferentes do mesmo desenho/modelo 

anexadas ao pedido: 1º Grupo - visualização das rodas através de fotografias; 2º Grupo - 

visualização estrutural das rodas através de desenhos.

 附圖 Figura : 

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

2015/12/23 002922237 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001649 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/03

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 旅行箱用輪子。

   Roda para mala de viagem.

[57] 摘要 Resumo  : O modelo é constituído por duas rodas paralelas e um eixo de articulação das duas rodas à 

respectiva mala: (i) Rodas laterais - Constituídas por duas jantes paralelas que têm na sua 

periferia seis orifícios circulares,  de bordo exterior que diminuem de tamanho de abertu-

ra de fora para dentro. As rodas estão ligadas ao centro por um eixo circular e contêm um 

revestimento exterior para contacto com o solo, de superfície arredondada; (ii) A peça de 

articulação das duas rodas com a respectiva mala tem formato de paralelepípedo contendo 

na sua parte superior um orifício circular de encaixe com a respectiva mala que permite às 

rodas terem uma função multi-direccional. A peça tem o formato de um funil, reduzindo a 

dimensão de cima para baixo.

   Tal como representado pelos grupos de reproduções diferentes do mesmo desenho/modelo 

anexadas ao pedido: 1º Grupo - visualização das rodas através de fotografias; 2º Grupo - 

visualização estrutural das rodas através de desenhos.

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

2015/12/23 002922237 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001650 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/03

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 旅行箱用輪子。

   Roda para mala de viagem.

[57] 摘要 Resumo  : O modelo é constituído por duas rodas paralelas e um eixo de articulação das duas rodas à 

respectiva mala (i) Rodas laterais - Constituídas por duas jantes paralelas que têm na sua 

períferia seis orifícios rectangulares de bordo exterior, arredondados nas pontas, que dimi-

nuem de tamanho de abertura de fora para dentro. As rodas estão ligadas ao centro por um 

eixo circular e contêm revestimento exterior para contacto com o solo, de superfície arre-

dondada. (ii) A peça de ligação das duas rodas com a respectiva mala tem formato de para-

lelepípedo contendo na sua parte superior um orifício circular de encaixe com a respectiva 

mala que permite às rodas terem uma função multi-direccional. A peça tem o formato de 

um funil reduzindo a sua dimensão de cima para baixo.

   Tal como representado pelos grupos de reproduções diferentes do mesmo desenho/modelo 

anexadas ao pedido: 1º Grupo - visualização das rodas através de fotografias; 2º Grupo - 

visualização estrutural das rodas através de desenhos.

 附圖 Figura : 

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

2015/12/23 002922237 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001651 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/03

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 旅行箱用輪子。

   Roda para mala de viagem.

[57] 摘要 Resumo  : O modelo é constituído por duas rodas paralelas e um eixo de articulação das duas rodas à 

respectiva mala: (i) Rodas laterais - Constituídas por duas jantes paralelas que têm na sua 

periferia seis orifícios rectangulares de bordo exterior arredondados nas pontas direcciona-

dos para o centro, que diminuem de tamanho de abertura de fora para dentro. As rodas es-

tão ligadas ao centro por um eixo circular e contêm um revestimento exterior para contacto 



3474 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2017 年 3 月 1 日

com o solo de superfície arredondada. (ii) A peça de ligação das duas rodas com a respecti-

va mala tem formato de paralelepípedo contendo na sua parte superior um orifício circular 

de encaixe com a respectiva mala que permite às rodas terem uma função multi-direccional. 

A peça é tem o formato de um funil, reduzindo a dimensão de cima para baixo.

   Tal como representado pelos grupos de reproduções diferentes do mesmo desenho/modelo 

anexadas ao pedido: 1º Grupo - visualização das rodas através de fotografias; 2º Grupo - 

visualização estrutural das rodas através de desenhos.

 附圖 Figura : 

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

2015/12/23 002922237 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001653 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/07

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 旅行袋。

   Mala de viagem.

[57] 摘要 Resumo  : Mala rectangular com dois compartimentos simétricos e articulados por dobradiças in-

corporadas; quatro rodas multi-direccionais colocadas na parte inferior; os cantos do topo 

superior são arredondados; duas pegas colocadas no topo nas quais uma é extensível; há 

uma parte da frente principal, uma parte de trás principal, sendo que numa das partes late-

rais está fixada uma pega e ao lado da pega encontra-se um painel electrónico rectangular 

assim como duas fechaduras de código, por cima e por baixo da pega; ambos os comparti-

mentos estão revestidos de estrias paralelas na vertical.

   Tal como representado pelos grupos de reproduções diferentes do mesmo desenho/modelo 

anexadas ao pedido:

   1º Grupo – visualização da mala através de fotografias

   2º Grupo – visualização da mala através de desenhos

 附圖 Figura : 

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

2015/12/23 002921353 歐洲聯盟 União Europeia
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[21] 編號 N.º  : D/001654 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/07

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 旅行袋。

   Mala de viagem.

[57] 摘要 Resumo  : Mala rectangular com dois compartimentos simétricos e articulados por dobradiças incor-

poradas; quatro rodas multi-direccionais na parte inferior; os cantos do topo superior são 

arredondados; duas pegas colocadas no topo das quais uma é extensível; há uma parte da 

frente principal, uma parte de trás principal, sendo que numa das partes laterais está fixada 

uma pega e duas fechaduras de código, por cima e por baixo da pega; ambos os comparti-

mentos estão revestidos de reentrâncias paralelas na vertical.

   Tal como representado pelos grupos de reproduções diferentes do mesmo desenho/modelo 

anexadas ao pedido:

   1º Grupo – visualização da mala através de fotografias

   2º Grupo – visualização da mala através de desenhos

 附圖 Figura : 

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

2015/12/11 002907147 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001655 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/07

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 旅行袋。

   Mala de Viagem.

[57] 摘要 Resumo  : Mala rectangular com dois compartimentos simétricos e articulados por dobradiças incor-

poradas; quatro rodas multi-direccionais na parte inferior; os cantos do topo superior são 

arredondados; duas pegas colocadas no topo das quais uma é extensível; há uma parte da 

frente principal, uma parte de trás principal, sendo que numa das partes laterais está fixada 

uma pega e ao lado desta um painel electrónico rectangular, com duas fechaduras de códi-

go, por cima e por baixo da pega; ambos os compartimentos estão revestidos de reentrân-

cias paralelas na vertical.

   Tal como representado pelos grupos de reproduções diferentes do mesmo desenho/modelo 

anexadas ao pedido:

   1º Grupo – visualização da mala através de fotografias

   2º Grupo – visualização da mala através de desenhos
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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

2015/12/11 002907147 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001656 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/07

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 旅行袋。

   Mala de viagem.

[57] 摘要 Resumo  : Mala rectangular com dois compartimentos simétricos, articulados por dobradiças incor-

poradas e fechadas por fecho éclair; quatro rodas multi-direccionais colocadas na parte 

inferior; os cantos do topo superior são arredondados e em couro; duas pegas com suportes 

metálicos dispostas no topo, das quais uma é extensível; há uma parte da frente principal e 

outra uma parte de trás principal, sendo que numa das partes laterais está fixada uma pega 

com suporte metálico e ao lado desta encontra-se um painel electrónico com forma rectan-

gular, assim como uma fechadura de código por cima da pega; ambos os compartimentos 

estão revestidos de reentrâncias paralelas na vertical.

   Tal como representado pelos grupos de reproduções diferentes do mesmo desenho/modelo 

anexadas ao pedido:

   1º Grupo – visualização da mala através de fotografias

   2º Grupo – visualização da mala através de desenhos

 附圖 Figura : 

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

2015/12/23 002921320 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001657 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/07

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH
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 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 旅行袋。

   Mala de viagem.

[57] 摘要 Resumo  : Mala rectangular com dois compartimentos distintos articulados por dobradiças incorpo-

radas e fechadas por fecho-éclair colocado imediatamente sobre a parte lisa do centro da 

mala; quatro rodas multi-direccionais colocadas na parte inferior; os cantos do topo supe-

rior são arredondados; duas pegas, das quais uma é extensível, e uma fechadura de código, 

tudo colocado no topo; há uma parte da frente principal, uma parte de trás principal e uma 

parte central sendo que nesta está disposta uma pega e ao lado da pega encontra-se um 

painel electrónico rectangular; os compartimentos são revestidos de estrias paralelas na 

horizontal sendo que o cimo do compartimento da parte da frente principal está revestido 

em couro e ambos os compartimentos estão revestidos (nas partes laterais) por reentrân-

cias paralelas na vertical.

   Tal como representado pelos grupos de reproduções diferentes do mesmo desenho/modelo 

anexadas ao pedido: 1º Grupo – visualização da mala através de fotografias; 2º Grupo – vi-

sualização da mala através de desenhos.

 附圖 Figura : 

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

2015/12/23 002921320 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001658 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/07

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 旅行袋。

   Mala de viagem.

[57] 摘要 Resumo  : Mala rectangular com dois compartimentos distintos articulados por dobradiças incorpo-

radas e fechadas por fecho-éclair colocado imediatamente sobre a parte lisa do centro da 

mala; quatro rodas multi-direccionais colocadas na parte inferior; os cantos do topo supe-

rior são arredondados; duas pegas, das quais uma é extensível, e uma fechadura de código, 

tudo colocado no topo; há uma parte da frente principal, uma parte de trás principal e uma 

parte central sendo que nesta está disposta uma pega e ao lado da pega encontra-se um 

painel electrónico rectangular; os compartimentos são revestidos de estrias paralelas na 

horizontal e ambos os compartimentos estão revestidos (nas partes laterais) por reentrân-

cias paralelas na vertical.
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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

2015/12/23 002921320 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001659 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/07

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 旅行袋。

   Mala de viagem.

[57] 摘要 Resumo  : Mala rectangular com dois compartimentos simétricos, articulados por dobradiças incor-

poradas e fechadas por fecho éclair; quatro rodas multi-direccionais colocadas na parte 

inferior; os cantos do topo superior são arredondados; duas pegas plásticas dispostas no 

topo, das quais uma é extensível; há uma parte da frente principal e outra uma parte de 

trás principal, sendo que numa das partes laterais está fixada uma pega plástica e ao lado 

desta encontra-se um painel electrónico rectangular, assim como uma fechadura de código 

por cima da pega; ambos os compartimentos estão revestidos de reentrâncias paralelas na 

vertical.

   Tal como representado pelos grupos de reproduções diferentes do mesmo desenho/modelo 

anexadas ao pedido:

   1º Grupo – visualização da mala através de fotografias;

   2º Grupo – visualização da mala através de desenhos.

 附圖 Figura : 

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

2015/12/23 002921320 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001660 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/07

[71] 申請人 Requerente : RIMOWA GmbH

 地址 Endereço  : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 
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[72] 創作人 Criador : Dieter Morszeck

[51] 分類 Classificação  : 3 - 01

[54] 標題 Título  : 旅行袋。

   Mala de viagem.

[57] 摘要 Resumo  : Mala rectangular com dois compartimentos simétricos, articulados por dobradiças incor-

poradas e fechadas por fecho éclair; quatro rodas multi-direccionais colocadas na parte 

inferior; os cantos do topo superior são arredondados; duas pegas colocadas no topo, das 

quais uma com acabamentos metálicos nas suas pontas e a outra extensível; há uma parte 

da frente principal e outra uma parte de trás principal, sendo que numa das partes laterais 

está fixada uma pega com acabamentos metálicos nas pontas e ao lado desta encontra-se 

um painel electrónico rectangular assim como uma fechadura de código por cima da pega; 

ambos os compartimentos estão revestidos de reentrâncias paralelas na vertical.

   Tal como representado pelos grupos de reproduções diferentes do mesmo desenho/modelo 

anexadas ao pedido:

   1º Grupo – visualização da mala através de fotografias;

   2º Grupo – visualização da mala através de desenhos.

 附圖 Figura : 

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

2015/12/23 002921320 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001661 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/07

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2015/12/14 942803901 世界知識產權組織 WIPO
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[21] 編號 N.º  : D/001662 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/07

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2015/12/14 942803901 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001663 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/07

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2015/12/14 942803901 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001664 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/07

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 戒指。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.
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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

2015/12/14 942803901 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001665 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/07

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 手鐲。

   Pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2015/12/14 942803901 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001666 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/30

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Marianna NITSCH

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 珠寶。

   Jóia.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

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

2016/01/13 950476101 世界知識產權組織 WIPO

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈下列

在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : I/001447 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/29

[71] 申請人 Requerente : 韓美藥品株式會社

   HANMI PHARM. CO., LTD.

 地址 Endereço  : 大韓民國18536，京畿道，華城市，八灘面，茂下路214

   214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18536 Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade  : 南韓 Sul-Coreana 

[72] 發明人 Inventor : 朴炯玟 PARK, Caleb Hyung Min, 鄭名棋 JUNG, Myeong Ki, 金唇哲 KIM, Jin Cheul, 金用

鎰 KIM, Yong Il, 朴宰賢 PARK, Jae Hyun, 禹鐘守 WOO, Jong Soo 

[51] 分類 Classificação  : A61K31/4745

[54] 標題 Título  : 含伊立替康的口服固體製劑及其製備方法。

   Preparação oral sólida contendo irinotecano e seu método de preparação.

[57] 摘要 Resumo  : 一種由作為活性成分的伊立替康或其可藥用鹽以及酸化劑組成的口服固體製劑。 

 附圖 Figura : 

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

2015/06/30 10-2015-0093413 南韓 Coreia do Sul

[21] 編號 N.º  : I/001453 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/18

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 武田 賢豪 TAKEDA, Kengo 

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32
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[54] 標題 Título  : 信息處理裝置、信息讀入裝置、遊戲機及遊戲系統。

   Dispositivo para processamento dos dados, dispositivo para leitura dos dados, máquina de 

jogos e sistema de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明的課題在於使得可恰當地進行遊藝環境的掌握。本發明的信息處理裝置接收表示遊藝

場中設置着遊戲機的位置的遊藝環境的環境信息，且將設置在遊藝場的遊戲機的各者的位置

映射於表示遊藝場的樓層分佈圖，並以將環境信息與遊戲機的位置建立關聯的方式產生樓層

分佈圖。 

 附圖 Figura : 

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

2015/08/18 2015-161454 日本 Japão

2015/08/18 2015-161455 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001454 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/18

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 武田 賢豪 TAKEDA, Kengo 

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32

[54] 標題 Título  : 信息處理裝置、信息讀取裝置、遊戲機及遊戲系統。

   Dispositivo para processamento dos dados, dispositivo para acesso dos dados, máquina de 

jogos e sistema de jogos

[57] 摘要 Resumo  : 本發明的課題在於能夠掌握遊藝場中的與使用者相關的對象。本發明的信息處理裝置包含：接

口，可接收利用設置在遊藝場的信息讀取裝置讀取的使用者的識別信息；及控制器，從將能夠

識別與使用者相關的對象的識別信息與使用者的識別信息建立對應地存儲，且將能夠確定遊

藝場中的對象的位置的特定信息與對象的識別信息建立對應地存儲的存儲裝置，根據使用者

的識別信息讀出與對象的識別信息建立對應的特定信息，並進行以將與對象相關的圖像映射

於遊藝場中的對象的位置的方式產生表示遊藝場的樓層分佈圖的圖像處理。 

 附圖 Figura : 

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

2015/08/18 2015-161456 日本 Japão

2015/08/18 2015-161457 日本 Japão
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/08/18 2015-161458 日本 Japão

2015/08/18 2015-161459 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001455 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/18

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 武田 賢豪 TAKEDA, Kengo 

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32

[54] 標題 Título  : 遊戲信息分析系統、分析服務器及遊戲信息分析方法。

   Sistema de análise dos dados de jogo, servidor de análise e métodos para análise dos dados 

de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種遊戲信息分析系統，能為了評價玩家的心理狀態，而對在遊戲機中進行的各

遊戲是否為獎勵遊戲進行判定。遊戲信息分析系統（2001）的分析服務器（2012）從各老虎機

（2014）接收遊戲信息，並事先根據指定期間的遊戲信息中所包含的IN／OUT的推移而算出正

常時PO。然後，根據分析對象的遊戲信息中所包含的IN／OUT的推移，而將與大幅背離正常

時PO的PO相關的遊戲抽出，並對該遊戲是否為獎勵遊戲進行判定。 

 附圖 Figura : 

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

2015/08/18 2015-161439 日本 Japão

2015/08/18 2015-161440 日本 Japão

2015/08/18 2015-161441 日本 Japão

2015/08/18 2015-161442 日本 Japão

2015/08/18 2015-161443 日本 Japão

2015/08/18 2015-161444 日本 Japão

2015/08/18 2015-161445 日本 Japão

2015/08/18 2015-161446 日本 Japão

2015/08/18 2015-161447 日本 Japão

2015/08/18 2015-161448 日本 Japão

2015/08/18 2015-161449 日本 Japão

2015/08/18 2015-161450 日本 Japão

2015/08/18 2015-161451 日本 Japão

2015/08/18 2015-161452 日本 Japão

2015/08/18 2015-161453 日本 Japão
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[21] 編號 N.º  : I/001456 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/18

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 武田 賢豪 TAKEDA, Kengo 

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32

[54] 標題 Título  : 遊戲信息分析系統、分析服務器及遊戲信息分析方法。

   Sistema de análise dos dados de jogo, servidor de análise e métodos para análise dos dados 

de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種遊戲信息分析系統，能逐個會員地掌握顧客的滿意度而進行會員管理，並根

據滿意度的程度而將會員歸類。遊戲信息分析系統（2001）的分析服務器（2012）從各老虎機

（2014）接收遊戲信息，基於各遊戲的遊戲信息中所包含的IN／OUT的推移而判定玩家的心理

狀態並算出顧客滿意度分數。顧客滿意度分數是逐個會員地加以管理，將各個會員根據顧客滿

意度而分類。 

 附圖 Figura : 

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

2015/08/18 2015-161439 日本 Japão

2015/08/18 2015-161440 日本 Japão

2015/08/18 2015-161441 日本 Japão

2015/08/18 2015-161442 日本 Japão

2015/08/18 2015-161443 日本 Japão

2015/08/18 2015-161444 日本 Japão

2015/08/18 2015-161445 日本 Japão

2015/08/18 2015-161446 日本 Japão

2015/08/18 2015-161447 日本 Japão

2015/08/18 2015-161448 日本 Japão

2015/08/18 2015-161449 日本 Japão

2015/08/18 2015-161450 日本 Japão

2015/08/18 2015-161451 日本 Japão

2015/08/18 2015-161452 日本 Japão

2015/08/18 2015-161453 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001457 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/18

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 武田 賢豪 TAKEDA, Kengo 

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32

[54] 標題 Título  : 遊戲信息分析系統、分析服務器及遊戲信息分析方法。

   Sistema de análise dos dados de jogo, servidor de análise e métodos para análise dos dados 

de jogos.
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[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種遊戲信息分析系統，能基於遊戲機的運行數據，而分析玩家的特性與遊戲機

的特性，從而進行玩家特性與機器特性的匹配分析。遊戲信息分析系統（2001）的分析服務器

（2012）從各老虎機（2014）接收遊戲信息，基於遊戲信息而求出玩家特性與機器特性，並根據

用戶的指示而使玩家與遊戲機匹配，由此顯示玩家特性與遊戲機特性的對應關係。 

 附圖 Figura : 

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

2015/08/18 2015-161439 日本 Japão

2015/08/18 2015-161440 日本 Japão

2015/08/18 2015-161441 日本 Japão

2015/08/18 2015-161442 日本 Japão

2015/08/18 2015-161443 日本 Japão

2015/08/18 2015-161444 日本 Japão

2015/08/18 2015-161445 日本 Japão

2015/08/18 2015-161446 日本 Japão

2015/08/18 2015-161447 日本 Japão

2015/08/18 2015-161448 日本 Japão

2015/08/18 2015-161449 日本 Japão

2015/08/18 2015-161450 日本 Japão

2015/08/18 2015-161451 日本 Japão

2015/08/18 2015-161452 日本 Japão

2015/08/18 2015-161453 日本 Japão

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/001344 2017/02/10 2017/02/10 NEO ICP KOREA, INC.

BUSINESS LEADER GLOBAL LIMITED
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

I/001394 2017/02/10 2017/02/10 Universal Entertainment Corporation

Aruze Gaming America, Inc.

I/001395 2017/02/10 2017/02/10 Universal Entertainment Corporation

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/001321 2017/02/10 續天曙 第98條，連同第9條第1款a）項、第89條第2款及第61條。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, o n.º 2 do 

art.º 89.º e o art.º 61.º.

I/001390 2017/02/10 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment 

Corporation

第98條，連同第9條第1款a）項、第89條第2款及第61條。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, o n.º 2 do 

art.º 89.º e o art.º 61.º.

阿魯策遊戲美國有限公司

Aruze Gaming America, Inc.

I/001399 2017/02/10 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment 

Corporation

第98條，連同第9條第1款a）項、第89條第2款及第61條。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, o n.º 2 do 

art.º 89.º e o art.º 61.º.

阿魯策遊戲美國有限公司

Aruze Gaming America, Inc.

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/000184 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/11/10

[71] 申請人 Requerente : 倪國生 
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 地址 Endereço  : 中國廣東省珠海市金灣區三灶鎮恆輝路16號珠海市云筒環保科技有限公司 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 林洪輝, 劉振勇 

[51] 分類 Classificação  : B30B9/30, B65F1/14

[54] 標題 Título  : 一種設有剪叉式壓縮裝置的垃圾箱。

   Cesta de lixo com compressor em forma de tesoura.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型提供了一種設有剪叉式壓縮裝置的垃圾箱，包括箱體和用於裝載垃圾的桶體，桶

體設於箱體內；所述箱體內還設有剪叉式垃圾壓縮裝置，包括壓縮錘、剪叉式驅動臂和驅動裝

置；所述剪叉式驅動臂縱向並可上下伸縮地設於桶體的上方，且上端與箱體內側頂部連接、固

定；所述驅動裝置設於箱體內側頂部，並與剪叉式驅動臂驅動連接；所述壓縮錘設於剪叉式驅

動臂的下端，並隨上下伸縮運動的剪叉式驅動臂向下運動至桶體內進行垃圾壓縮和向上運動

完成復位。這樣，即可對桶體內的垃圾進行壓縮，而且採用剪叉式驅動結構驅動更平穩，壓縮

效果更明顯，同時結構大大簡化，節省空間，可進一步增大桶體的容量，提高了垃圾箱的垃圾處

理能力，有利於推廣應用。 

 附圖 Figura : 

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

2015/08/21 201520638769.6 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.

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/000156 2017/02/10 KTS Properties Holdings 

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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藥品及植物藥劑產品之保護補充證明書之保護

Protecção de Certificado Complementar de Protecção

para Medicamentos e Produtos Fito-farmacêuticos

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

提出的藥品及植物藥劑產品保護補充證明書申請之批示，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, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de certificado complementar de protecção 

para medicamentos e produtos fito-farmacêuticos 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.

編號 N.º : F/000013

證明書申請日期 Data de pedido de certificado : 2016/12/13

證明書批示日期 Data de despacho de certificado : 2017/02/06

申請人 Requerente : 諾瓦提斯公司 NOVARTIS AG

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

住址/地址 Domicílio/Sede : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

專利編號 N.º da patente : J/000935

發明專利之標題 Título da patente de invenção : IL-17拮抗抗體。

Anticorpos antagonistas de “IL-17”.

產品首次投放本地區市場之許可編號

N.º da primeira autorização de colocação do 

produto no mercado no Território

: 602347

產品首次投放本地區市場之日期

Data da primeira autorização de colocação do 

produto no mercado no Território

: 2016/04/21

產品之認別資料 Identificação do produto : Cosentyx (Secukinumab)

有效期 Prazo de validade : 2032/08/04

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/112170

N/112172

N/112174

產品名單（2017年2月2日第5期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 5, II Série, de 2 de Fevereiro de 

2017)

Sanduíches, piza, hambúrgueres de 

queijo, hambúrgueres em pãezinhos, 

tacos, tortilhas, quiches, ……

Sanduíches, piza, hambúrgueres de 

queijo, hambúrgueres em pãezinhos, 

empadas de carne, tacos, tortilhas, 

quiches, ……
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應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/117714 申請人（2017年1月18日第3期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Requerente (B.O. da RAEM n.º 3, II 

Série, de 18 de Janeiro de 2017)

VIVETTA dI PONTI VIVETTA VIVETTA di PONTI VIVETTA

二零一七年二月十五日於經濟局——代局長 陳子慧

Direcção dos Serviços de Economia, aos 15 de Fevereiro de 2017. 

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.

（是項刊登費用為 $458,495.00）
(Custo desta publicação $ 458 495,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $238.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 238,00
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