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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/111564 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/10

[730] 申請人 Requerente : A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte Ltd

 地址 Endereço : 30 Pasir Panjang Road, #08-32 Mapletree Business City, Singapore 117440

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cremes para bebés (não-medicados); loções para bebés; cremes protectores para a pele; 

cremes protectores; loções protectoras; preparações protectoras para a pele; creme de base; 

cremes para o corpo (cosméticos); loções para o corpo (outras que não para uso medicinal); 

preparações de condicionamento para a pele; cremes cosméticos, preparações e produtos 

para o cuidado da pele; artigos cosméticos para o cuidado da pele; preparações e produtos 

cosméticos para o cuidado da pele; preparações cosméticas para uso na pele; produtos cos-

méticos para pele; cosméticos para o tratamento da pele seca; cosméticos para uso na pele; 

cremes dermatológicos (não medicinais); cremes emolientes; essências para o cuidado da 

pele; extractos de plantas excepto para uso farmacêutico; creme para as mãos; loção de cor-

po, cremes e loções hidratantes (cosmética); cremes para a pele e loções para a pele (cos-

méticos); preparações de limpeza para a pele não-medicados; cremes não-medicinais para 

a protecção da pele; cremes não-medicinais para hidratação, humidificação, amaciante e 

suavização da pele; cremes não-medicinais para o corpo e para a pele; preparações derma-

tológicas não-medicinais para o tratamento de pele danificada, cicatrizes e feridas; cremes 

faciais e loções  de mão não-medicinais; preparações não-medicinais para o cuidado da 
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pele; preparações não-medicinais para o cuidado, tratamento e limpeza da pele, cabelo, 

couro cabeludo, olhos, boca, unhas e corpo; produtos não-medicinais para o cuidado da 

pele; cremes de protecção não-medicinais; bálsamos para a pele, loções para o cuidado da 

pele, produtos para o cuidado da pele, cremes para a pele, loções para a pele e preparações 

para a pele não-medicinais; produtos dermatológicos tópicos não-medicinais para uso no 

cuidado da pele; preparações para a manutenção da pele; preparações para a pele (cosmé-

ticos); preparações para a pele (não-medicinais); cremes e loções para o cuidado da pele 

(cosméticos); preparações para o cuidado da pele (cosméticos); produtos para o cuidado 

da pele (cosméticos); condicionadores para a pele; cremes para a pele (cosméticos); cremes 

para a irritação de pele (cosméticos); emolientes para a pele (não-medicinais); loções para 

a pele (cosméticos).

[540] 商標 Marca : 

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

2016/04/29 40201607247Q 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/111565 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/10

[730] 申請人 Requerente : A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte Ltd

 地址 Endereço : 30 Pasir Panjang Road, #08-32 Mapletree Business City, Singapore 117440

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações anti-alérgicas; cremes para o corpo (medicinais); loções para o corpo com fins 

medicinais; cremes e preparações dermatológicas (medicinais); preparações dermatológicas 

para uso externo; cremes para as mãos com uso medicinal; substâncias e preparações para 

o cuidado da saúde (medicinal);  loções com fins farmacêuticos; curativos médicos; cremes 

medicinais para hidratação e humidificação da pele; cremes medicinais para a protecção 

da pele; cremes medicinais para amaciar e suavizar a pele; cremes medicinais para o corpo, 

mãos e pele; loções e cremes medicinais; loções medicinais para o corpo e mãos; prepara-

ções medicinais para a regeneração da pele; preparações medicinais para o tratamento de 

anomalias na pele; preparações medicinais para o tratamento de doenças de pele; prepara-

ções medicinais para o tratamento da pele; preparações medicinais para uso em pele seca; 

preparações medicinais para o uso na pele; preparações medicinais em forma de cremes; 

cremes medicinais protectores; preparações medicinais para o cuidado da pele; cremes para 

a pele e loções para a pele, ambos medicinais; cremes medicinais para a protecção da pele; 

loções e cremes hidratantes (farmacêutica); loções hidratantes para o corpo (farmacêuti-

ca); preparações hidratantes para uso na pele (farmacêutica); loções e cremes hidratantes 

para a pele (farmacêutica); cremes hidratantes (farmacêutica); preparações e substâncias 

farmacêuticas e medicinais; preparações farmacêuticas para aplicação na pele; preparações 

farmacêuticas para o cuidado da pele; preparações farmacêuticas para o tratamento tópico 

de anomalias dermatológicas; preparações farmacêuticas para o tratamento de anomalias 

dermatológicas; preparações farmacêuticats para uso local; preparações para o cuidado da 

pele (medicinais); preparações para o cuidado da pele (medicadas); preparações para a pele 

(medicadas); preparações para o tratamento de eczema; preparações para o tratamento da 

pele; cremes para o cuidado da pele de uso medicinal; preparações e loções para o cuida-

do da pele (medicadas); produtos para o cuidado da pele (medicados); cremes para a pele, 
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emolientes e loções (medicados); produtos de protecção solar para o cuidado da pele com 

fins medicinais; cremes terapêuticos (medicinais); preparações locais anti-prurigem; pro-

dutos dermatológicos para uso tópico com fins medicinais; curativos de ferimentos; cura-

tivos de ferimentos na forma de gel, para cobrir cicatrizes de forma a prevenir doenças de 

germes ou contágio de vírus; curativos de ferimentos na forma de gel, para o cuidados da 

cicatrizes; curativos de ferimentos em forma de pulverizador, para o cuidado de cicatrizes; 

curativos de ferimentos em forma de loções, para o cuidado das cicatrizes; curativos de fe-

rimentos em forma de creme para o cuidado de cicatrizes; curativos de ferimentos em for-

ma de óleo, para o cuidado de cicatrizes; curativos de ferimentos em forma de penso, para 

o cuidado de cicatrizes.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/04/29 40201607247Q 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/111566 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/10

[730] 申請人 Requerente : A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte Ltd

 地址 Endereço : 30 Pasir Panjang Road, #08-32 Mapletree Business City, Singapore 117440

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Pele artificial com fins cirúrgicos; ligaduras anatómicas para articulações; panos cirúrgicos; 

esponjas cirúrgicas; meias elásticas com fins medicinais; ligaduras de suporte; ligaduras 

elásticas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/04/29 40201607247Q 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/112709 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/17

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

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

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; peixe; fiambre; marisco; crustáceos; aves; caça; extractos de carne; frutos e vegetais 

em conserva, congelados, secos, desidratados e cozinhados; gelatinas; geleias; compotas; 

ovos; ovos preservados (ovo centenário); ovos salgados; leite; produtos lácteos (lacticínios); 

óleos comestíveis; gorduras comestíveis; óleo de milho, óleo de amendoim, óleo de canola, 

óleo de sésamo; comida enlatada; carne enlatada; marisco enlatado; peixe enlatado; crustá-

ceos enlatados; amêijoas enlatadas; ostras enlatadas; carnes frias enlatadas; legumes enla-

tados; cogumelos enlatados; salsichas enlatadas; abalone enlatado; carne seca, em conserva, 
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congelada e cozinhada; mariscos secos, em conserva, congelados e cozinhados; peixe seca, 

em conserva, congelada e cozinhada; crustáceos secos, em conserva, congelados e cozinha-

dos; aves secas, em conserva, congeladas e cozinhadas; caça seca, em conserva, congelada e 

cozinhada; peixe-prata seca; estômago de enguia seca; bucho de peixe seca; fungos negros 

secos; couve desidratada; bagas de jujuba secas; sésamo branco secos; sésamo preto secos; 

camarão seco; algas secas; fungos secos; ervas secas; cogumelos secos; feijões; feijão ver-

melho (feijão azuki); feijão amarelo; feijão-verde; vagem de feijão-verde; feijão preto; feijão 

vermelho; algas; cascas de frutas secas; cascas de tangerinas secas; vegetais secas, vegetais 

desidratadas; flores secas; nozes, amendoins, nozes de cajú secas, em conserva e prepara-

das; amêndoas secas; amêndoas de alperce amargo secas; sementes de lótus secas; sementes 

de lótus secas (euryale ferox); bagas de goji secas; raízes de glehnia secas; cogumelos secos 

(shiitake); cogumelos secos (pleurotus); feijão vermelho azuki seco (semen phaseoli); feijão 

branco seco (lablab); crisântemos brancos secos; nozes secas; tâmaras secas; polpa de lon-

gana (olho-de-dragão) seca; búzios secos; figos secos; líchias, tâmaras e figos em conserva 

e preparados; sopas; caldos; sopas em concentrado; preparações para fazer sopas; misturas 

secas para sopas; misturas para sopas; bases para sopas; sopas instantâneas; sopas empa-

cotadas em sacos isotérmicos; caldos de carne; consomés; essência de galinha; caldo de 

galinha; pó de galinha para marinar; sopa de galinha; ninhos de andorinhas comestíveis; 

ninhos de andorinhas processadas; ninhos de andorinhas engarrafadas e enlatadas; ni-

nhos de andorinhas comestíveis com açúcar em pedra; ninhos de andorinhas em forma de 

pronto-a-comer; fiambre, carne de porco, carne de vaca, peixe e aves frescos, em conserva, 

pré-cozinhados e enlatados; salsichas; salsichas chinesas; bolas de carne; bolas de carne de 

vaca; bolas de carne de porco; bolas de lulas; bolas de peixe; filetes de fiambre; fiambre fa-

tiado; toucinho (bacon); pratos diversos (dim sum); alimentos em conserva à base de carne, 

peixe, aves e caça; alimentos em conserva à base de vegetais; alimentos pré-cozinhados; 

alimentos preparados em formas de refeições; alimentos preparados em formas de aperi-

tivos; alimentos pré-cozinhados nesta classe empacotados em sacos isotérmicos; refeições 

pronto-a-comer preparadas e congeladas nesta classe; sobremesa de feijões mistos (cha 

cha); sobremesa de feijão vermelho; sobremesa de feijão-verde.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112710 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/17

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

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

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; cacau; açúcar; arroz; tapioca; sagu; café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais; pão; artigos de pastelaria; artigos de confeitaria; gelados; mel; melaço; levedura; 

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

à base de chá; chá de ervas (sem ser para uso medicinal); bebidas à base de ervas (sem ser 

para uso medicinal); extracto de ervas (sem ser para uso medicinal); bebidas não-medici-

nais contendo ervas; arroz tailandês, arroz integral tailandês; arroz perfumado tailandês; 

arroz vermelho tailandês; arroz glutinoso preto tailandês; arroz glutinoso (pérola); arroz 
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glutinoso; molho de soja; molho picante; molho de ostras; molho de abalones; molho XO; 

vinagre de arroz branco; vinagre de especiarias; vinagre integral; vinagre vermelho; molho 

de abalone com vieiras; molho XO de abalone; molho de ostras com vieiras; molho de soja 

claro; molho de soja escuro; molho de alho picado e feijão preto; molho de alho picado com 

pimentão; molho de soja com marisco; açúcar branco cristalizado; açúcar amarelo cristali-

zado; açúcar vermelho; açúcar mascavado; açúcar granulado branco; amido de milho; canja 

de arroz espessa (congee); canja de farelo de trigo; mistura para canjas; cevada; cevadinha; 

sobremesas; misturas de sobremesas; sobremesas de arroz glutinoso preto; sobremesa de 

sagu; pãezinhos; bolos; barquilhos; biscoitos; folhados; bolachas de água e sal; rebuçados; 

barquilhos de manteiga; barquilhos de manteiga com coco ralado (phoenix roll); barqui-

lhos com porco desfiado (rousong); bolinhos de ananás; bolinhos de manga; bolinhos de 

fruto de cunquate; biscoitos crocantes e fritos de durião; biscoito de coco crocantes; qua-

drados de ovos caramelizados (sachima); quadrados de ovos caramelizados com sésamo; 

folhados de amendoim; folhados de amêndoa; folhados de pinhões; doce de amendoim; 

esparguete; massa udon; massa; massa (pasta); massa de arroz (vermicelli); massa instantâ-

nea; massa de arroz instantânea; massa de arroz; massa udon instantânea; massa fresca de 

udon instantânea; massa de Xiamen; massa de Sichuan; dim sum; pãezinhos em vapor; pães 

ou pãezinhos cozinhados com recheio; pães ou pãezinhos com recheio congelados; pãezi-

nhos de leite-creme; massas cozinhados em sopa; massa frita instantânea; pãezinhos de tri-

go em vapor; pãezinhos com pasta de sementes de lótus; bolos lunares (moon cakes); bolos 

lunares de lótus; massas recheadas cozidas a vapor (dumplings); recheadas cozidas a vapor 

(dumplings) pré-cozinhadas; recheadas cozidas a vapor (dumplings) congeladas; bolas de 

arroz glutinoso; bolas de arroz glutinoso com recheio; temperos; alimentos pré-cozinhados 

nesta classe empacotados em sacos isotérmicos, alimentos farináceos, comida pronto-a-

-comer congeladas nesta classe; alimentos preparados em forma de refeições, alimentos 

em forma de aperitivos; refeições preparadas contendo (principalmente) massas; refeições 

preparadas contendo (principalmente) arroz; produtos de arroz; arroz instantâneo; refei-

ções preparadas de arroz instantâneo; caixas de arroz (refeições preparadas); elementos 

para refeições; refeições preparadas de massas instantâneas; refeições preparadas contendo 

(principalmente) esparguete; refeições preparadas de massas; refeições preparadas de mas-

sa udon; raviólis de gambas (wonton).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115882 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 澳娛酒店投資有限公司

   STDM - INVESTIMENTOS HOTELEIROS, LIMITADA, em Inglês, STDM - HOTELS 

AND INVESTMENTS, LIMITED

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nos 2 a 4, Hotel Lisboa, 9 andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotel, 

motel e estância turística (resort); alojamento temporário; residências de marca; explora-

ção de hotéis e motéis; apartamentos com serviços domésticos; pensões, casas de hóspe-
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des; alojamentos de férias, pousadas e casas turísticas; serviços de acampamento de férias 

(alojamentos); lares para idosos; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis e 

estâncias turísticas (resort); serviços de reservas para aluguer de alojamento temporário; 

serviços de reservas de alojamento de pensões, casas de hóspedes, férias, pousadas e ca-

sas turísticas; reserva de residências de marca e apartamentos com serviços domésticos; 

agência de alojamento temporário; serviços de clubes sociais (fornecimento de alojamento, 

comida e bebida); fornecimento de instalações e amenidades para reuniões, conferências, 

seminários, eventos especiais (casamentos, celebrações) e banquetes; fornecimento de ins-

talações e amenidades para exposições; serviços de restaurante; salas para aperitivos (ba-

res); serviços de bar; salas de jantar temporárias; serviço de restaurante serve a si próprio; 

cafés; restaurantes de comida rápida; lojas de café; serviços de fornecimento de refeições 

(banquetes); cantinas de sirva-se a si próprio; infantários de dia; hotéis para animais; alu-

guer de salas de reuniões; fornecimento de instalações de parques de campismo e aluguer 

de caravanas móveis; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, louças e equipamento de 

bar.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho e branco.

 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 «exploração de marinas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115993 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : EcoWater Systems LLC

 地址 Endereço : 1890 Woodlane Drive Woodbury, Minnesota 55125 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de tratamento da água; serviços de aluguer na área de equipamentos domésticos 

e comerciais de tratamento de água; serviços de filtração e purificação da água; serviços de 

tratamento do ar; serviços de aluguer na área de equipamentos domésticos e comerciais de 

tratamento do ar; serviços de filtração do ar; serviços de arrefecimento do ar; serviços de 

desodorização do ar; serviços de ionização do ar; serviços de purificação do ar; serviços de 

esterilização do ar; aluguer de aparelhos de ar condicionado; serviços de refrescamento do 

ar; purificação e amaciamento de água e de outros fluidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115994 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : EcoWater Systems LLC

 地址 Endereço : 1890 Woodlane Drive Woodbury, Minnesota 55125 USA

 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, limpeza, manutenção e reparação de equipamentos de tratamento de água e 

equipamentos de condicionamento da água; serviços de reparação e manutenção na área 

de equipamentos domésticos e comerciais de tratamento de água, incluindo aparelhos para 

condicionamento da água, aparelhos para amaciamento da água, aparelhos de desioniza-

ção, aparelhos de destilação, filtros e unidades de tratamento da água afins; instalação, lim-

peza, manutenção, desenvolvimento, e reparação de aparelhos de ar condicionado, dispo-

sitivos para o arrefecimento do ar, aparelhos para a desodorização do ar, secadores de ar, 

instalações de filtragem de ar, aparelhos de ionização para o tratamento do ar ou da água, 

aparelhos e máquinas para a purificação do ar, e esterilizadores de ar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115995 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : EcoWater Systems LLC

 地址 Endereço : 1890 Woodlane Drive Woodbury, Minnesota 55125 USA

 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 : Equipamentos de tratamento de água; amaciadores de água; purificadores de água; destila-

dores de água; desionizadores de água; filtros de água; condicionadores de água; depurado-

res de água; sistemas de osmose inversa; aparelhos para instalações para o amaciamento da 

água; aparelhos para o tratamento da água; aparelhos para instalações de filtração de água; 

sistemas de água (potável), nomeadamente unidades de filtração de água para montar sob 

o lava-loiça; cartuchos de filtração de água; distribuidores portáteis de água com unidades 

de filtração; unidades de filtração de água vendidas como componentes de jarros e garrafas 

portáteis; peças e acessórios para os artigos atrás referidos; instalações de climatização 

para veículos; dispositivos para o arrefecimento do ar; aparelhos para a desodorização do 

ar; secadores de ar; instalações de filtragem de ar; aparelhos de ionização para o trata-

mento do ar ou da água; aparelhos e máquinas para a purificação do ar; esterilizadores de 

ar; aparelho doméstico para humidificação, purificadores de ar industrial, aparelho de ar 

condicionado, equipamento de filtração do ar, instalações e máquinas de purificação do ar, 

instalações de purificação de gases, dispositivos de limpeza e purificação do gás, aparelhos 

para purificação de gases, desumidificadores para uso doméstico, humidificadores indus-

triais, desumidificadores industriais, dispositivos para humedecer o ar, radiador de aqueci-

mento central usado como humidificador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116132 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : Doka GmbH

 地址 Endereço : Josef-Umdasch-Platz 1, 3300 Amstetten, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Cofragens, bem como os seus componentes para a construção de betão, incluindo cofra-

gens de paredes, cofragens de lajes, cofragens monolíticas, cofragens ascendentes, cofra-

gens de torres de suporte de carga, cofragens de túneis, cofragens de pontes, cofragens de 

colunas, cofragens circulares, cofragens de eixos, cofragens de barragens, cofragens de 

lado único, cofragens de fachadas, cofragens emolduradas, mesas de cofragem, elementos 

de cofragem, painéis de cofragem; estruturas de apoio e de suporte de carga, bem como os 

seus componentes para cofragens para uso em construção de betão, nomeadamente em an-

daimes de suporte de carga, torres de carga, escoramento, suportes de ajustamento, calhas, 

escoras, suportes, vigas, traves, vigotas, cintas, cabeças, rolamentos, caixilhos, sapatos de 

montagem; andaimes, bem como os seus componentes, incluindo estruturas de segurança e 

protecção, andaimes ascendentes, estruturas de trabalho, torres de andaimes, torres de es-

cadas, estruturas de acesso, alçapões de inspecção, andaimes, plataformas, mísulas, stands, 

guardas de protecção, divisórias, balaústres; estruturas portáteis, bem como os seus compo-

nentes para uso em cofragens; dispositivos auxiliares para o transporte dos produtos acima 

mencionados, incluindo caixas, contentores, paletes; acessórios, incluindo perfis, barras, 

âncoras, suportes, cunhas, cones, porcas, placas de ancoragem, acoplamentos, grampos, 

parafusos, tomadas, eixos, batentes, parafusos, mangas, retentores, terminais, adaptadores, 

ferragens e pequenos artigos de ferragem para montagem, auxiliares de montagem, de ajus-

te, bloqueamento, bem como para a desmontagem dos produtos acima mencionados, desde 

que incluídos na classe 6; todos os produtos atrás referidos feitos de metal ou principalmen-

te de metal; cofragens, bem como os seus componentes feitos de metal ou principalmente 

de metal, para a produção de elementos de construção pré-fabricados.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/04/08 AM 596/2016 奧地利 Áustria

2016/09/27 AM 596/2016 奧地利 Áustria

[210] 編號 N.º : N/116133 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : Doka GmbH

 地址 Endereço : Josef-Umdasch-Platz 1, 3300 Amstetten, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Cofragens, bem como os seus componentes para a construção de betão, incluindo painéis, 

mesas de cofragem; estruturas de apoio e de suporte de carga, bem como os seus compo-

nentes para cofragens para uso na construção de betão, incluindo vigas, batentes, vigotas, 

perfis, plataformas, stands, mísulas, placas, pranchas, balaústres, parapeitos, cercaduras; 

dispositivos auxiliares para o transporte dos produtos acima mencionados, incluindo cai-

xas, contentores, paletes; acessórios para os produtos atrás referidos; todos os produtos 

atrás referidos não metálicos ou essencialmente não metálicos, feitos predominantemente 

de madeira ou de um outro material que não seja madeira, bem como combinações dos 

mesmos, também em combinação com o metal; elementos de construção pré-fabricados; 

cofragens, bem como os seus componentes para a produção de elementos de construção 
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pré-fabricados; todos os produtos atrás referidos não metálicos ou essencialmente não me-

tálicos, também combinados com metal.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/04/08 AM 596/2016 奧地利 Áustria

2016/09/27 AM 596/2016 奧地利 Áustria

[210] 編號 N.º : N/116134 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : Doka GmbH

 地址 Endereço : Josef-Umdasch-Platz 1, 3300 Amstetten, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Montagem, desmontagem e aluguer de cofragens, de estruturas de suporte de carga e de 

apoio, andaimes, estruturas portáteis, dispositivos auxiliares de transporte de dispositivos 

de cofragens, bem como dos componentes e acessórios de cofragens; serviço de equipa-

mento, incluindo a limpeza, manutenção, manutenção preventiva, revisão e reparação de 

cofragens, de estruturas de suporte de carga e de apoio, de andaimes, estruturas portáteis, 

dispositivos auxiliares de transporte, de dispositivos de cofragens, bem como dos com-

ponentes e acessórios de cofragens; supervisão e atendimento ao cliente para os serviços 

acima referidos; consultadoria de construção e planeamento na área de engenharia de co-

fragem e construção em betão; todos os serviços acima mencionados para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/04/08 AM 596/2016 奧地利 Áustria

[210] 編號 N.º : N/117023 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controle (inspecção), de socorro (sal-

vamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, a comutação, a transfor-

mação, a acumulação, a regulação ou o controle da electricidade; aparelhos para o registo, 

a transmissão ou reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para 
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o processamento da informação, computadores; software de computadores; extintores; 

óculos de sol; óculos correctores; óculos estéticos; óculos de protecção, máscaras e óculos 

para actividades desportivas; lentes de contacto; estojos para lentes e para lentes de contac-

to; lupas; binóculos; óculos anti-reflexo e palas para encandeamento; armações para óculos 

e óculos de sol graduados; armações para máscaras; lentes para óculos; cordões para ócu-

los e para óculos de sol; estojos para óculos, para óculos de sol e para óculos de desporto; 

estojos para máscaras; estojos para telefones móveis; caixas, sacos protectores, sacos para 

transportar telemóveis, “tablets”, computadores e/ou outros dispositivos electrónicos; 

acessórios para telemóveis, “tablets”, computadores e/ou outros dispositivos electrónicos, 

nomeadamente capas, auscultadores, auriculares, baterias, conjuntos para mãos-livres, car-

regadores pra automóveis, colunas, amplificadores de som, altifalantes, microfones, canetas 

de computadores, máquinas fotográficas, alarmes, relógios despertadores, terminais sem 

fios, ratos, teclados, impressoras; braceletes de relógios para comunicação de dados com 

“smartphones”.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/03 16/4269637 法國 França

[210] 編號 N.º : N/117024 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; maquinismos de relógios; cronóme-

tros; mostradores [relojoaria]; correntes para relógios de pulso; vidros para relógios de pul-

so; estojos e caixas para relógios de pulso; metais preciosos em bruto ou semi-trabalhados; 

estojos e caixas para joalharia; artigos de joalharia; joalharia; pulseiras; pregadeiras; fios; 

berloques [bijutaria], jóias em esmalte pintado (cloisonné), brincos; ornamentos para cha-

péus [bijutaria], alfinetes [bijutaria], medalhas, colares, anéis; alfinetes de gravata, alfinetes 

de adorno, “strass” (imitação de pedras preciosas), caixas em metais preciosos; guarda-

-jóias; porta-chaves.

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

2016/05/03 16/4269637 法國 França

[210] 編號 N.º : N/117025 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Sacos [envelopes, bolsas] em papel ou em matérias plásticas para embalagem; livros; 

brochuras, marcadores, catálogos, calendários, cartões, capas para livros de cheques, 

decalques, panfletos, canetas de tinta permanente, caixas para chapéus; papel higiénico; 

etiquetas não em tecido; tabuleiros para cartas; revistas [periódicos]; molas para bilhetes; 

papel para embrulho; pincéis; molas para notas; corta-papéis [artigos de escritório]; laços 

de papel; capas para passaportes;  suportes para lápis, lápis, estojos para lápis; publicações 

impressas; borrachas para apagar, artigos de papelaria; carimbos selantes; guardanapos de 

papel; lenços de papel para remover a maquilhagem; pincéis para a escrita; papel de escri-

ta, papel químico; postais; pedras de tinta [recipientes para tinta]; selos; adesivos [matérias 

colantes] para papelaria ou para uso doméstico; instrumentos para desenho; materiais para 

desenho; máquinas de escrever [eléctricas ou não-eléctricas]; materiais de instrução excep-

to aparelhos; materiais para modelagem; rosários; padrões de bordados; papel para emba-

lagem industrial; autocolantes; impressos; máquinas de escrever e artigos de escritório ex-

cepto móveis; matérias plásticas para embalagem; etiquetas não em tecido; papel; toalhetes 

de papel; guardanapos de papel; película em matérias plásticas para embalagem; toalhas de 

mesa em papel; cartões para telefones (excepto cartões magnéticos); cartões de crédito (ex-

cepto cartões magnéticos); pinturas [quadros] e obras de caligrafia; fotografias [impressas].

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/03 16/4269637 法國 França

[210] 編號 N.º : N/117026 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos nestas matérias não compreendidos noutras classes; 

peles de animais; baús e sacos de viagem; chapéus de chuva e chapéus de sol; bengalas; chi-

cotes e selaria; malas de mão; malas de trazer ao ombro; malas de mão para a noite; sacos 

de viagem; mochilas; bolsas (sacos); sacos para as compras, sacos de desporto; sacos para 

vestuário; sacos de praia; sacos e mochilas de estudantes; sacolas para a escola; tangas e 
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correias em couro; maletas e pastas em couro; pastas em couro ou em imitações de couro; 

sacos e malas com rodas; sacos em couro para embalagem; sacos ou maletas (envelopes, 

bolsas) em couro para embalagem; sacos de viagem para vestuário; carteiras e porta-

-moedas (nomeadamente em couro); estojos para chaves em cabedal; porta-cheques em 

couro; porta-cartões (marroquinaria); suportes para cartões; estojos em couro para cartas 

de condução; estojos e expositores para cartões de visita; baús e caixas em couro; caixas em 

couro ou imitações de couro; sacolas; baús de viagem; caixas para cosméticos; estojos para 

cosméticos (vazios) e conjuntos para cosméticos (vendidos vazios); conjuntos de viagem 

(marroquinaria); sacos ou redes para as compras; peles [peles de animais]; revestimentos 

de móveis em couro; acessórios em couro para móveis; arreios para animais; equipamentos 

para equitação (artigos de selaria; cobertores para cavalos; coberturas de selas para cava-

los); trelas e coleiras para animais; vestuário para animais; chicotes; sacos de transporte 

para animais.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/03 16/4269637 法國 França

[210] 編號 N.º : N/117027 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; camisas; vestuário em couro ou em imitações de couro; 

cintos (vestuário); peles (vestuário); luvas (vestuário); cachecóis, gravatas; meias; peúgas; 

pantufas; calçado de praia, de ski ou de desporto, roupa interior.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/03 16/4269637 法國 França

[210] 編號 N.º : N/117028 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : CHANEL
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 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho e de informação relacionados com sabões, perfumaria, óleos 

essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, pastas dentífricas, cremes para o couro cabelu-

do, perfumes, água de toilete, água de colónia, extracto de perfumes, desodorizantes para 

uso corporal, fragrâncias ambientais, bases de perfumes, extractos de flores (perfumaria); 

incenso, água de lavanda,“potpourris”(fragrâncias), água perfumada, purificadores do ar 

para automóveis, desodorizantes para fins domésticos, sabões desodorizantes, sabões para 

uso pessoal, sabonetes, sabões para a barba, preparações anti-solares (cosméticos), cremes 

solares (cosméticos), pó de talco, pós para uso higiénico, cosméticos para corrigir imper-

feições, cremes, loções e pós (cosméticos) para os cuidados do rosto e do corpo, cremes an-

tirrugas, artigos de higiene pessoal, loções para depois da barba, géis e sabões de barbear, 

óleos para o banho (cosméticos), loções para o banho, cremes de duche, sais de banho (não 

medicinais), máscaras de beleza, óleos para o corpo, loções e cremes para o corpo, leites de 

toalete, emulsões para o corpo, preparações cosméticas para o banho, cremes para bran-

quear a pele, depilatórios, cremes e loções solares, cotonetes para uso cosmético, algodão 

para uso cosmético, produtos de beleza incluindo produtos de maquilhagem, lápis para os 

lábios, lápis paras as sobrancelhas, lápis para os olhos, sombras para os olhos, pestanas 

postiças, unhas postiças, brilhos para lábios, batons para lábios, produtos para o cuidado 

dos lábios, pós para a maquilhagem, “blushes”, loções e produtos desmaquilhantes, másca-

ras, delineadores de olhos, autocolantes de desenhos para unhas, produtos para o cuidado 

das unhas, vernizes lacados para unhas, vernizes para unhas, produtos para remover o 

verniz, champôs, tintas para o cabelo, géis capilares, hidratantes capilares, perfumes para 

o cabelo, loções capilares, lacas para o cabelo, champôs secos, produtos para remover as 

tintas para o cabelo, cosméticos para animais de estimação, desodorizantes para animais 

de estimação, champôs para animais de estimação; serviços de fomento de actividades de 

promoção comercial; demonstração de produtos; difusão (distribuição) de amostras; orga-

nização de exposições com fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas; difusão 

de anúncios publicitários (folhetos, prospectos, impressos, amostras).

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/03 16/4269637 法國 França

[210] 編號 N.º : N/117029 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/31

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados higiénicos e de beleza para seres humanos ou animais incluindo serviços de aro-

materapia; serviços de salões de beleza; salões de bem-estar, nomeadamente termas (SPA); 

serviços de cosmetologia; institutos de beleza e salões de cabeleireiro; serviços de manicura 

(cuidados das unhas); serviços de massagem; serviços de óptica; serviços de sauna; serviços 

de cuidados da pele; serviços de visagista; banhos turcos; serviços de aconselhamento sobre 

beleza e maquilhagem por todos os meios de comunicação.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/03 16/4269637 法國 França

[210] 編號 N.º : N/117238 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/03

[730] 申請人 Requerente : 南 

 申請人 Requerente : 宁 

 地址 Endereço : 澳大利亞新南威爾士州西萊德2114，聖安德魯4號 

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；護膚用化妝劑；潔膚乳液；防皺霜；非醬用按摩凝膠；美容護膚品；化妝用具；護膚美

容產品；非藥物軟膏體；減肥產品（化妝品）；非藥物洗劑；非藥物浴油；嬰兒霜（非藥物）；化

妝洗浴用品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。 

[210] 編號 N.º : N/117239 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/03

[730] 申請人 Requerente : 南 

 申請人 Requerente : 宁 

 地址 Endereço : 澳大利亞新南威爾士州西萊德2114，聖安德魯4號 

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素片；醫療用途嬰兒食品；嬰幼兒奶粉；嬰幼兒食品；營養飲品；藥浴油；藥膏；保護皮膚的

藥霜；護膚製劑（醫藥）；藥物的複方滴眼液；用於診斷妊娠試驗試劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。 

 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“醫療用途嬰兒用品”，因屬其

他類別。 

[210] 編號 N.º : N/117240 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/03

[730] 申請人 Requerente : 南 

 申請人 Requerente : 宁 

 地址 Endereço : 澳大利亞新南威爾士州西萊德2114，聖安德魯4號 

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 天然蜂蜜；基於休閒食品谷類食品；擠壓的開胃小吃食品；燕窩食品；果味茶；水果糖；果酷；果

麥芽麵包；蒜泥（調味品）；姜泥（調味品）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。 

 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“香精的食品（除精油）”，因屬

其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/117241 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/03

[730] 申請人 Requerente : 南 

 申請人 Requerente : 宁 

 地址 Endereço : 澳大利亞新南威爾士州西萊德2114，聖安德魯4號 

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 天然蜂蜜；基於休閒食品谷類食品；擠壓的開胃小吃食品；燕窩食品；果味茶；水果糖；果酷；果

麥芽麵包；蒜泥（調味品）；姜泥（調味品）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。 

 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“香精的食品（除精油）”，因屬

其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/117242 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/03

[730] 申請人 Requerente : 南 

 申請人 Requerente : 宁 

 地址 Endereço : 澳大利亞新南威爾士州西萊德2114，聖安德魯4號 

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : 維生素片；醫療用途嬰兒食品；嬰幼兒奶粉；嬰幼兒食品；營養飲品；藥浴油；藥膏；保護皮膚的

藥霜；護膚製劑（醫藥）；藥物的複方滴眼液；用於診斷妊娠試驗試劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。 

 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“醫療用途嬰兒用品”，因屬其

他類別。 

[210] 編號 N.º : N/117243 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/03

[730] 申請人 Requerente : 南 

 申請人 Requerente : 宁 

 地址 Endereço : 澳大利亞新南威爾士州西萊德2114，聖安德魯4號 

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；護膚用化妝劑；潔膚乳液；防皺霜；非醬用按摩凝膠；美容護膚品；化妝用具；護膚美

容產品；非藥物軟膏體；減肥產品（化妝品）；非藥物洗劑；非藥物浴油；嬰兒霜（非藥物）；化

妝洗浴用品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。 

[210] 編號 N.º : N/118854 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : GUAN BIRONG

 地址 Endereço : 澳門沙梨頭海邊街灝景峰摘星閣18樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實體及虛擬店舖之經營。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，白色，藍色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/118855 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : GUAN BIRONG

 地址 Endereço : 澳門沙梨頭海邊街灝景峰摘星閣18樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，白色，藍色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/119387 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : SCC – Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A.

 地址 Endereço : Estrada da Alfarrobeira, Vila Franca de Xira, 2625-244 Vialonga, 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.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha (Pantone 485 C), verde (Pantone 348 C), dourada (Pantone 

871 C) e preta tal como representado na figura.

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

2016/11/03 572572 葡萄牙 Portugal

[210] 編號 N.º : N/119388 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : SCC – Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A.

 地址 Endereço : Estrada da Alfarrobeira, Vila Franca de Xira, 2625-244 Vialonga, 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 : Cerveja preta.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha (Pantone 485 C), verde (Pantone 348 C), dourada (Pantone 

871 C) e preta (Pantone 6C) tal como representado na figura.

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

2016/11/03 572573 葡萄牙 Portugal

[210] 編號 N.º : N/119389 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : SCC – Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A.



N.º 29 — 19-7-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10969

 地址 Endereço : Estrada da Alfarrobeira, Vila Franca de Xira, 2625-244 Vialonga, 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 : Cerveja não-alcoólica.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha (Pantone 485 C), verde (Pantone 348 C), prateada metalizada 

(Pantone 8422 C), prateada (Pantone 10077 C) e dourada (Pantone 871 C) tal como repre-

sentado na figura.

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

2016/11/03 572574 葡萄牙 Portugal

[210] 編號 N.º : N/119390 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : SCC – Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A.

 地址 Endereço : Estrada da Alfarrobeira, Vila Franca de Xira, 2625-244 Vialonga, 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 : Cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha (Pantone 485 C), verde (Pantone 348 C), dourada (Pantone 

871 C) e preta tal como representado na figura.

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

2016/11/03 572575 葡萄牙 Portugal

[210] 編號 N.º : N/119391 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/11

[730] 申請人 Requerente : SCC – Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A.

 地址 Endereço : Estrada da Alfarrobeira, Vila Franca de Xira, 2625-244 Vialonga, 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 : Cerveja preta.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha (Pantone 485 C), verde (Pantone 348 C), dourada (Pantone 

871 C) e preta (Pantone 6 C) tal como representado na figura.

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

2016/12/02 574004 葡萄牙 Portugal

[210] 編號 N.º : N/119625 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para limpar, especialmente preparação para limpar canos, pastilhas de deter-

gente, preparações para limpar reservatórios de autoclismo, detergentes para a loiça, pro-

dutos para limpar máquinas e produtos para limpar cortinados; detergentes; preparações 

desencrostantes para uso doméstico e de limpeza de casas de banho, nomeadamente pasti-

lhas e produtos em pó desencrostantes; preparações desengordurantes; tira-manchas; blo-

cos sanitários; produtos em pó para decapar; preparações aromatizantes, nomeadamente 

ambientadores, pedras aromáticas, dispensadores e sprays; agentes para limpeza de têxteis; 

recargas e doseamentos para agentes de limpeza; preparações para a roupa; detergentes 

para roupa para uso doméstico; detergentes líquidos; detergentes para automóveis; agentes 

para a lavagem de têxteis; preparações para a limpeza de carpetes; produtos para descolo-

ração; lixívia para a roupa; produtos para limpar automóveis; amaciadores de tecidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/119626 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Desinfectantes; preparações para purificar ambientes; biocidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, branco e vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/119627 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, serviços de venda por grosso e serviços de distribuição rela-

cionados com preparações para limpar, preparações ambientadoras, desinfectantes, pre-

parações para purificação de ambientes e biocidas; publicidade; marketing; promoção de 

vendas; serviços de negócios de agências; agências de importação-exportação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/119628 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Embalagem de produtos; armazenamento de produtos; enchimento de produtos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/119629 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os mes-

mos; pesquisa química e técnica; pesquisa e desenvolvimento de produtos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, branco e vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/119630 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para limpar, especialmente preparação para limpar canos, pastilhas de deter-

gente, preparações para limpar reservatórios de autoclismo, detergentes para a loiça, pro-

dutos para limpar máquinas e produtos para limpar cortinados; detergentes; preparações 

desencrostantes para uso doméstico e de limpeza de casas de banho, nomeadamente pasti-

lhas e produtos em pó desencrostantes; preparações desengordurantes; tira-manchas; blo-

cos sanitários; produtos em pó para decapar; preparações aromatizantes, nomeadamente 

ambientadores, pedras aromáticas, dispensadores e sprays; agentes para limpeza de têxteis; 

recargas e doseamentos para agentes de limpeza; preparações para a roupa; detergentes 

para roupa para uso doméstico; detergentes líquidos; detergentes para automóveis; agentes 

para a lavagem de têxteis; preparações para a limpeza de carpetes; produtos para descolo-

ração; lixívia para a roupa; produtos para limpar automóveis; amaciadores de tecidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/119631 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Desinfectantes; preparações para purificar ambientes; biocidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/119632 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, serviços de venda por grosso e serviços de distribuição rela-

cionados com preparações para limpar, preparações ambientadoras, desinfectantes, pre-

parações para purificação de ambientes e biocidas; publicidade; marketing; promoção de 

vendas; serviços de negócios de agências; agências de importação-exportação.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/119633 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Embalagem de produtos; armazenamento de produtos; enchimento de produtos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/119634 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os mes-

mos; pesquisa química e técnica; pesquisa e desenvolvimento de produtos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/119635 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para limpar, especialmente preparação para limpar canos, pastilhas de deter-

gente, preparações para limpar reservatórios de autoclismo, detergentes para a loiça, pro-

dutos para limpar máquinas e produtos para limpar cortinados; detergentes; preparações 

desencrostantes para uso doméstico e de limpeza de casas de banho, nomeadamente pasti-

lhas e produtos em pó desencrostantes; preparações desengordurantes; tira-manchas; blo-
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cos sanitários; produtos em pó para decapar; preparações aromatizantes, nomeadamente 

ambientadores, pedras aromáticas, dispensadores e sprays; agentes para limpeza de têxteis; 

recargas e doseamentos para agentes de limpeza; preparações para a roupa; detergentes 

para roupa para uso doméstico; detergentes líquidos; detergentes para automóveis; agentes 

para a lavagem de têxteis; preparações para a limpeza de carpetes; produtos para descolo-

ração; lixívia para a roupa; produtos para limpar automóveis; amaciadores de tecidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119636 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Desinfectantes; preparações para purificar ambientes; biocidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119637 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, serviços de venda por grosso e serviços de distribuição rela-

cionados com preparações para limpar, preparações ambientadoras, desinfectantes, pre-

parações para purificação de ambientes e biocidas; publicidade; marketing; promoção de 

vendas; serviços de negócios de agências; agências de importação-exportação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119638 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Embalagem de produtos; armazenamento de produtos; enchimento de produtos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/119639 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/20

[730] 申請人 Requerente : Buck Group AG

 地址 Endereço : Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os mes-

mos; pesquisa química e técnica; pesquisa e desenvolvimento de produtos para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119890 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : Lamellar Biomedical Limited

 地址 Endereço : Sterling House, 20 Renfield Street, Glasgow G2 5AP, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Preparações químicas para uso em investigação científica ou médica; bioquímicos para uso 

em investigação científica ou médica; transfecção genéticos para investigação científica ou 

médica; preparações para uso com linhas de células para investigação clínica; preparações 

para utilização com linhas celulares ou células em animais ou de modelos de órgãos para 

fins de investigação.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/08/17 015761729 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/119891 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/06

[730] 申請人 Requerente : Lamellar Biomedical Limited

 地址 Endereço : Sterling House, 20 Renfield Street, Glasgow G2 5AP, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos; preparados farmacêuticos e/ou médicos para utili-

zação no tratamento de doenças ou condições que afectam as secreções do corpo humano; 

preparados e substâncias farmacêuticos para uso no tratamento de infecções e condições 

que afectam as membranas epiteliais; preparados e substâncias farmacêuticos para uso no 

tratamento de infecções e condições que afectamos olhos; preparados e substâncias farma-

cêuticos para uso no tratamento de infecções e condições que afectam a boca; transfecção 

genético para uso médico; preparados antibióticos.

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

2016/08/17 015761729 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/120015 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : Lamellar Biomedical Limited

 地址 Endereço : Sterling House, 20 Renfield Street, Glasgow G2 5AP, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos para investigação científica e médica; produtos bioquímicos para inves-

tigação científica e médica; transfectantes genéticos para investigação científica e médica; 

preparações para utilização com linhagens de células em investigação clínica; preparações 

para utilização com linhagens de células ou células em modelos de animais ou de órgãos 

para fins de investigação.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/08/17 015759111 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/120016 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/08

[730] 申請人 Requerente : Lamellar Biomedical Limited

 地址 Endereço : Sterling House, 20 Renfield Street, Glasgow G2 5AP, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e/ou médicos para utilização no tratamento de doenças ou con-

dições que afectam as secreções do corpo humano; transfectantes genéticos para uso médi-

cos; preparados antibióticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/08/17 015759111 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/120458 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Wolfgang PAUL

 地址 Endereço : 2 avenue Alphonsine, 94420 Le Plessis-Trévise, France

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Componentes metálicos para artigos de couro ou de imitação de couro, nomeadamente fe-

chos, etiquetas, fechaduras, cadeados, puxadores, fivelas, maçanetas (puxadores).
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[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/02 16/4296483 法國 França

[210] 編號 N.º : N/120459 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Wolfgang PAUL

 地址 Endereço : 2 avenue Alphonsine, 94420 Le Plessis-Trévise, France

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas de mão; pochetes (carteiras de noite); mochilas; sacos para desporto; sacos de via-

gem; conjuntos de viagem (artigos de couro); baús e malas de viagem; pegas de malas de 

viagem; sacos para vestuário para viagem, para roupa e calçado; estojos para artigos de toi-

lette (não preenchidos); pastas diplomáticas e pastas para documentos em couro; carteiras; 

porta-moedas; porta-cartões (carteiras); porta-chaves (artigos de couro); caixas de couro 

ou imitações de couro.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/02 16/4296483 法國 França

[210] 編號 N.º : N/120460 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/22

[730] 申請人 Requerente : Wolfgang PAUL

 地址 Endereço : 2 avenue Alphonsine, 94420 Le Plessis-Trévise, France

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Lenços de cabeça e pescoço; estolas; faixas para vestir; vestuário, nomeadamente camisas, 

camisolas, vestidos, saias, coletes, t-shirts, casacos, fatos; calçado; chapéus; bonés (chapela-

ria); luvas (vestuário); cintos (vestuário).
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[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/02 16/4296483 法國 França

[210] 編號 N.º : N/121725 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cine-

matográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), 

de salvamento e de ensino; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou 

de imagens; suportes magnéticos de dados, discos de gravação; discos compactos, DVDs 

e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados por moedas; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software de computador; extintores; ábacos; aparelhos de ensino audiovi-

sual; baterias; caixas de acumuladores; carregadores de baterias; binóculos; calculadoras; 

câmaras, câmaras cinematográficas e peças e acessórios; lentes para câmeras; medidas de 

capacidade; desenhos animados; leitores de cassetes; correntes para óculos; filmes cine-

matográficos [impressos]; relógios de ponto; leitores de discos compactos [leitores de cd]; 

discos compactos [áudio e vídeo]; discos ópticos compactos; programas de sistemas opera-

tivos, gravados; programas de computador; software [programas de computador gravados]; 

computadores; impressoras para computadores; lentes de contacto; estojos para lentes de 

contacto; aparelhos de processamento de dados; cintas [metros] de costureiras; campainhas 

de porta, eléctricas; tradutores electrónicos de bolso; extintores de incêndio; filmes im-

pressos; alarmes de incêndio; lâmpadas de flash; caixilhos para diapositivos; aparelhos de 

regulação térmica; máquina de discos; lentes ópticas; balanças pesa-cartas; cintos de salva-

ção; bóias de salvamento; coletes de salvação; barcos salva-vidas [jangadas de salvamento]; 

fechaduras eléctricas; fechaduras electrónicas e chaves; suportes de dados magnéticos; car-

tões magnéticos codificados; codificadores magnéticos; ímanes; lupas; aparelhos, dispositi-

vos e instrumentos de medição; microfones; microscópios; tubos de néon para publicidade; 

computadores portáteis [notebooks]; canetas electrónicas; discos acústicos; fotocopiadoras; 

calculadoras de bolso; aparelhos de projecção; telas de projecção; rádios; gira-discos; apa-

relhos de controlo remoto; réguas [instrumentos de medida]; balanças; cartões de circuitos 

integrados [“smart cards”]; detectores de fumo; tomadas, fichas e outros contactos; apare-

lhos para a gravação de som; discos de gravação de som; aparelhos para a reprodução de 

som; aparelhos para a transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; len-

tes para óculos [óptica]; óculos de sol; interruptores eléctricos; tomadas de corrente; grava-

dores ou registadores de fita magnética; aparelhos telefónicos, receptores, transmissores, 

fios; telescópios; televisões; aparelhos de televisão; indicadores de temperatura; instalações 
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eléctricas antiroubo; termómetros; termostatos; cassetes de vídeo, cartuchos de jogos de 

vídeo; registos de vídeo; fitas de vídeo; ecrãs de vídeo; gravadores de vídeo; processadores 

de texto; discos compactos de vídeo; discos versáteis digitais (vídeo); discos compactos de 

vídeo e leitores digitais de discos versáteis (vídeo); aparelhos de áudio e imagem com dis-

positivos de cantar; recepientes, suportes para cassetes áudio e vídeo, discos compactos, 

discos laser, discos de vídeo e discos versáteis digitais (vídeo); tapetes de rato; telefones, 

telefones sem fio, telefones móveis, telefones celulares e peças, seus encaixes e acessórios; 

caixas para telemóveis ou porta-telemóveis; pagers e suas partes e acessórios; caixas pa-

gers ou porta-pagers; sacos, coberturas, contentores, suportes para telemóveis e pagers; 

auscultadores; fone; fones e microfones / alti-falante para uso de telefones celulares; indi-

cadores de chamadas para telefones, telemóveis e pagers; máscaras usadas nos olhos para 

proteger da luz; agendas eletrónicas; campainhas de alarme eléctricas; alarmes; leitores de 

códigos de barras; barómetros; besouros [campainhas]; besouros eléctricos [campainhas]; 

processadores; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; 

teclados de computador; memórias para computadores; periféricos informáticos; acoplado-

res acústicos; acopladores [informática]; suportes de dados ópticos; discos ópticos; discos 

[magnéticos]; aparelhos de mergulho; máscaras de mergulho; fatos de mergulhador; painéis 

de informação electrónicos; canetas eletrónicas [canetas digitais] para unidades de visuali-

zação; cordões para monóculo; oculares; visores de protecção; telecopiadoras; filtros para a 

fotografia; disquetes; fitas de limpeza de cabeças de leitura; higrómetros; circuitos integra-

dos; aparelhos de intercomunicação; interfaces [informática]; máquinas de facturar; pára-

-sóis para objectivas; unidades de banda magnética [informática]; fitas magnéticas; colheres 

doseadoras; metrónomos; microprocessadores; modems (informática); máquinas de con-

tagem e triagem de dinheiro; monitores [hardware]; monitores [programas informáticos]; 

rato [periféricos informáticos] [equipamento de processamento de dados]; fibras ópticas 

[fios condutores de raios luminosos]; vidro óptico; artigos de óptica; lentes ópticas; parquí-

metros; transferidores [instrumentos de medida]; postos radiotelegráficos; postos radiote-

lefónicos; scanners [equipamento informático]; semicondutores; diapositivos [fotografia]; 

filmes para o registo de sons; aparelhos desmagnetizadores de bandas ou fitas magnéticas; 

fios telegráficos; telégrafos [aparelhos]; teleimpressoras; tele activadores; teleimpressor; 

distribuidores de bilhetes; transmissores [telecomunicação]; emissores [telecomunicações]; 

indicadores de vácuo; videofones; apitos de alarme; tampões de ouvidos para mergulho; 

ampulhetas; óculos para desporto; capacetes de protecção para desporto; aparelhos de na-

vegação para veículos [computadores de bordo]; programas de jogos para computador; pu-

blicações electrónicas [descarregáveis]; programas de computador [software descarregável]; 

reprodutores de som portáteis; satélites para uso científico; apoios de pulsos para utilização 

com computador; correias para telefone portátil; suporte para telefone portátil; cápsulas 

de antena para telefone portátil; circuitos electrónicos e CD-ROM que permitam a gra-

vação de programas de reprodução automática para utilização de instrumentos musicais 

electrónicos; leitores multimédia portáteis; ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros 

de música descarregáveis; toques descarregáveis para telefones móveis; leitores de DVD; 

dispositivos para sistemas GPS; unidades de disco amovível [“USB flash drives”]; unidade 

de disco para computador; computadores portáteis [laptops]; díodos eletroluminiscentes 

[LED]; dispositivos de protecção pessoal contra os acidentes; máscaras de protecção; cor-

reias para telefones móveis; bússolas; ligações eléctricas; protectores de tomadas eléctricas; 

consolas de distribuição [electricidade]; kits de mãos livres para telefones; mangueiras para 

combate de incêndios; agulheta para mangueira para combate de incêndios; programas 

de jogos para máquinas de jogos de vídeo; programas de jogos para máquinas de jogos de 

vídeo domésticas; assistente digital pessoal; tampões de ouvidos para natação; tampões de 

ouvidos para motoristas; pilhas solares; computadores em forma de tablet; acessórios para 
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computador; desenhos animados [descarregáveis]; monóculos; smartphones e peças, seus 

encaixes e acessórios; computadores em forma de tablet e peças, seus encaixes e acessórios; 

leitores multimédia pessoais; computador periféricos; filmes para cinema, filmes e jogos 

para descarregáveis; câmeras digitais, leitores de livros electrónicos, smartphones; todos 

incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121726 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nestas matérias, não incluídos noutras classes; materiais 

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

papelaria ou para uso doméstico; ferramentas e materiais para pintores; pincéis; máquinas 

de escrever e artigos de escritório; materiais de instrução ou de ensino; materiais plásticos 

para a embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressora; clichés de tipo-

grafia; calendários, livros, catálogos, postais, cartazes, publicações periódicas, publicações 

impressas, jornais e revistas; cartões de boas-festas; instrumentos de escrita; selos de bor-

racha; selos e sinetes para lacrar; almofadas de carimbos, almofadas de tinta; álbuns de 

fotografias; telas para  moldura de quadros, imagens ou fotografias; cavaletes para pintura; 

papel absorvente de óleo para peles; suportes para fotografias; tintas; lenços de papel, pa-

pel higiénico, guardanapos de papel, para remoção de maquilhagem; toalhetes de papel; 

esteiras de mesa e bases para copos de papel ou em cartão; papel de embalagem, papel de 

embrulho e materiais de embalagem; aguarelas para pintores; reproduções gráficas, retra-

tos; litografias; canetas, lápis, estilógrafos, canetas esferográficas; pontas de caneta; porta 

canetas; porta-lápis [lapiseiras]; recargas para canetas e instrumentos de escrita; minas de 

lápis; lápis de cor, lápis de cera; estojos para canetas e lápis; apara-lápis; máquinas para 

afiar lápis; clips para papéis; pesos de papéis; alfinetes de papel, alfinetes de desenho; pas-

téis; pastas e colas para artigos de papelaria e de uso doméstico; papel maché; cestos para 

a correspondência e prateleiras; porta-cartas; abridores de cartas; fitas adesivas e distri-

buidores de fitas adesivas; materiais de desenho, tábuas, canetas e instrumentos; estojos de 

desenho; álbuns de selos e moedas; sacos e envelopes; mata-borrões; ampara-livros, marca-

dores; marcadores para livros; cofrezinhos ou pequenas caixas para papelaria; telas para a 

pintura; blocos de notas; agendas; pastas para arquivo; blocos de escrever, blocos de notas, 

papel de escrita; papel de desenho; estojos para escrita; gizes, lousas, tabuletas para carta-

zes; bolsas para passaportes; bolsas para livros de cheques; elásticos para escritório; ima-

gens; moldes ou padrões; produtos para apagar, borrachas, fluídos para apagar; abridores 

de carta eléctricos; partituras musicais; placas para apagar; enfeites e decoração em papel 

e / ou cartão; lenco de papel; guardanapo de papel; sacos de almoço; malas [baús] e estojos 

em cartão; livros para colorir; ficheiros de relatório; papel com furos; cadernos de bolso; 
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canetas de feltro; bandas para livro; conjuntos de lápis de chumbo preto; conjuntos de lápis 

de cor; réguas; tapetes para escrita; livros de autógrafos; agráfos; grampeador; cortadores 

de fita; sinais de aviso; máquinas de retalhar papel; máquinas e aparelhos para revestimen-

tos plásticos; aparelhos eléctricos de fixação por calor para selagem de documentos e foto-

grafias; porta-cartões e estojos; decorações de papel para caixas de almoço ou géneros ali-

mentícios; álbuns; sacos [invólucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias 

plásticas]; biblioraptos [pastas para papéis]; caixas de cartão ou de papel; cartas [cartões]; 

suportes e estojos para selos e sinetes para lacrar; jornais de banda desenhada; compassos 

para desenho; fitas em papel ou cartões para o registo de programas de computador; pa-

pel para cópias [artigos de papelaria]; líquidos corretores [artigos de escritório]; dossiers; 

dedeiras [artigos de escritório]; bandeiras [em papel]; dobradeiras [artigos de escritório]; 

capas para papéis; fitas gomadas; lenços de bolso [em papel]; fichas [papelaria]; fitas de 

tinta para escrever; capas para papéis; rótulos, excepto de materiais têxteis; mapas; cartões 

de boas festas musicais; circulares; blocos [papelaria]; caixas de pintura [material escolar]; 

brochuras; cortadores de papel [artigo de escritório]; porta-minas [lapiseiras de minas]; 

selos de correio; autocolantes [artigos de papelaria]; toalhas de mesa [em papel]; tachas; bi-

lhetes; fitas para máquinas de escrever; máquinas de escrever [eléctricas ou não eléctricas]; 

papel ou tela de embrulho; escovas para a escrita; giz para escrever; computadores tablet 

para escrever; coberturas [capas] [papelaria]; capas de papel para vasos de flores; cortado-

res de papel [artigos de escritório]; babetes em papel; sacos para cozinhar em micro-ondas; 

filtros para café em papel; livretes [livrinhos]; modelos de bordados; corta-papel [artigos de 

escritório] [abre-cartas]; toalhas de mesa de papel; toalhas de mesa e guardanapos [em pa-

pel]; sinalizadores em papel ou em cartão; etiquetas para cartões de índice; lotes de papel; 

papel mata-borrão facial; autocolantes para telefone portátil; pinturas [quadros] emoldura-

dos ou não; toalhas de papel; papel higiénico; aparelhos para plastificar documentos [artigos 

de escritório]; caixas de chapéus em cartão; aparelhos manuais de rotulagem; marcadores 

[artigos de papelaria]; bandejas de pintura; brochas [pincéis]; brochas para pintores; apaga-

dores para quadros; papel de arroz (“papel Xuan”) para pintura e caligrafia; lápis mecâni-

cos; moldes ou padrões [papelaria] de papel de parede; bilhetes de lotaria impressos; todos 

incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121727 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais; vestuário de praia; roupa de natação, fatos de ba-

nho; roupa desportiva; vestuário impermeável; luvas; mitenes; cintos; vestuário para crian-

ça, homem e senhora; vestuário para bebés; calças de bebés [vestuário]; babetes, excepto 

de papel; roupa interior; roupa para dormir e pijamas; roupões de banho; suspensórios; 
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chapéus; bonés; visores solares; bóinas; toucas para banho e duche; regalo (vestuário); 

aquecedores de orelhas; roupa para o pescoço, gravata usada com fraque, laço, gravata 

laço; meias e collants [meias], meia-calça; cinta-liga; ligas para meias de calça; sapatos, 

sapatos de desporto; pantufas; calçado de praia; fatos de carnival; mangas para trabalho; 

lenços da cabeça; bandanas [lenços para pescoço]; sandálias de banho; chinelos de banho; 

botas de esqui; botas; cintas para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções pelo joelho; 

corpetes interiores; capotes [casacos]; punhos de camisa; estolas em pele; aros para usar na 

cabeça [vestuário]; chapelaria [vestuário]; casacos; jérsei [vestuário]; vestido sem alças, sem 

mangas, usado sobre uma blusa [peitilhos de camisas]; roupa de malha [vestuário]; roupas 

exteriors; sobretudos [vestuário]; calças; parcas; pullovers; sandálias; cachecóis; xailes; ca-

misas; combinados [roupa interior]; blusas; polainas [grevas]; botas de desporto; camisolas 

desportivas; fatos; fatos para o banho; T-shirts; calças; roupa interior; uniformes; coletes; 

fatos para esqui náutico; punhos de desporto (vestuário); lingerie; sapatos de ginástica; ca-

misolas justas [lingerie]; vestuário de ginástica; écharpes; vestuário de ciclista; cintas; todos 

incluídos na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121728 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e artigos de brincar; bonecas; brinquedos de peluche; ursos de pelu-

che; figuras de brinquedos e conjuntos de jogos; artigos de ginástica e de desporto; bo-

las e balões; decorações e ornamentos festivos; decorações e ornamentos para árvores 

de Natal; brindes para festas; veículos de brinquedo; veículos eléctricos (brinquedos); 

pranchas de surf; pranchas para a neve [“snowboard”]; patins de rodas alinhadas; pa-

tins para gelo; pranchas de skate; almofadas protectoras ou protetores para desportos 

e jogos; pistolas de ar [brinquedos]; gamão [jogos]; bolas de jogar; sinos para árvores 

de Natal; bolas de bilhar; mesas de bilhar; blocos de construção [brinquedos]; jogos de 

tabuleiro; bombons explosivos [bombons com petardos]; patins com bota [combinado]; 

máquinas e aparelhos para jogos de quilhas; jogos de construção; suportes de velas para 

árvores de Natal; tabuleiro de damas; damas [jogos]; jogos de xadrez; tabuleiros para 

jogo de xadrez; Árvores de Natal de materiais sintéticos; suportes de árvores de na-

tal; aparelhos de prestidigitação; bombom explosivo [fogos de artifício de brinquedo]; 

copos para dados [jogos]; dardos; dados [jogos]; camas de bonecas; vestuário de bone-

cas; casas de bonecas; quartos de bonecas; jogos de dominós; tabuleiros para jogo de 

damas; jogos de damas; halteres; cotoveleiras [artigos de desporto]; exercitadores [ex-

pansores]; carrosséis de feiras; biberons para bonecas; anzóis de pesca; aparelhos para 

a pesca; barbatanas para natação; bóias de pesca; discos voadores [brinquedos]; jogos 

automáticos; tacos para jogos; aparelhos para jogos, sem ser os adaptados para uso com 
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um monitor; máquinas de videojogos; jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido [lcd]; 

máquinas de jogos de vídeo [arcade]; sacos de golfe; tacos de golfe; luvas de golfe; luvas 

para jogos e desporto; artigos para partidas [farsas]; carretos para papagaios de papel; 

papagaios de papel; joelheiras [artigos de desporto]; mahjong [jogos]; berlindes [jogos]; 

marionetes; máscaras de teatro; máscaras de brinquedo; móbiles [brinquedos]; modelos 

de veículos à escala; artigos para festas dançantes [artigos de cotilhão]; almofadas de 

proteção [partes de vestuário de desporto]; jogos de salão; cápsulas fulminantes [brin-

quedos]; pistolas [brinquedos]; bolas de jogo; marionetas; raquetes; rocas [brinquedos]; 

jogos de argolas; cavalos de baloiço [brinquedos]; patins de rodas; pranchas à vela; es-

quis; trenós [artigos desportivos]; tobogans [artigos de desporto]; bolas de sabão [brin-

quedos]; piões [brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicletas de ginástica 

[estáticas]; piscinas [brinquedos]; barbatanas para natação [“flippers”]; baloiços; mesas 

para ténis de mesa; brinquedos para animais domésticos; esquis aquáticos; artigos de 

brincar para natação, jogos de água, desporto e actividades; bolas de praia; máquinas 

de jogo automáticas, de pré-pagamento; capas especialmente concebidas para esquis e 

pranchas de surf; cartão de bingo; redes para borboletas; cartas de jogar; confete; pa-

tins em linha; puzzles; caleidoscópios; mastros para pranchas à vela; sacos de rede para 

a pesca; veículos de brinquedo radiocontrolados; roletas; globos de neve; raquetes para 

a neve; cartas de jogar Japonesas; coletes de natação; cintos de natação; bóias flutuan-

tes para o banho e natação; dispositivos flutuantes para natação; flutuadores para nata-

ção; chapéus de festa em papel; aparelhos para o culturismo; fichas para jogos de azar 

ou fortuna; bilhetes de raspar para jogar jogos de lotaria; kits de modelos de montar em 

miniatura [brinquedos]; jogo de pachinko; slot machines; brinquedos insufláveis; todos 

incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121729 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; funções administrativas; ser-

viços de venda por grosso e venda a retalho, incluindo serviços de retalho e grossista on-

-line; serviços de retalho de supermercados; serviços de consultoria para consumidores; 

fornecimento de informações comerciais na Internet, nomeadamente informações sobre 

produtos de consumo, sobre aconselhamento aos consumidores e sobre serviços ao consu-

midor; serviços electrónicos de compras.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121730 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecer teleconferências multimédia via web, videocon-

ferência e serviços de reuniões on-line que permitem, de forma simultânea e assíncrona a 

visualização, partilha, edição e discussão de documentos, dados e imagens pelos partici-

pantes através de um navegador web; fornecer aos clientes acesso on-line a relatórios on-

-line relacionados com o desempenho, eficácia e status de aplicativos baseados na web, tele-

conferências, videoconferências e reuniões; fornecer aos utilizadores acesso remoto seguro 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração on-

-line que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos parti-

lhados, dados, listas de tarefas e fóruns de discussão; serviços de radiodifusão na Internet, 

que fornecem base de dados on-line de informações relativas à plataforma de apresentação 

de reclamações na Internet; fornecimento de acesso às telecomunicações e ligações à base 

de dados informática e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; serviços de tele-

comunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas na web), programas 

informáticos e dados; fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases 

de dados; fornecimento de acesso às telecomunicações, às instalações e estruturas da rede 

global de internet; comunicação por terminais de computadores; comunicação por redes de 

fibra óptica; transmissão assistida por computador de mensagens e imagens; transmissão 

via fax; envio de mensagens; serviços de paging; aluguer de modems; serviços de comunica-

ção de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamentos de telecomunicações; envio, 

recepção e encaminhamento de mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega 

de dados por meios electrónicos; e serviços de transmissão de encomendas; serviços de 

videoconferência; recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de imagens 

fixas e / ou de imagens em movimento, tais como caracteres, mensagens, música e imagens, 

telegramas, informações e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, telex, por 

cabo, informáticos e por satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens 

fixas e em movimento e dados quer sob forma comprimida ou não comprimida e em tempo 

real ou atrasado; mensagens electrónicas, comunicação de conferência por boletim elec-

trónico que permite aos utilizadores realizar uma conversa interactiva em tempo real entre 

um terminal de computador e um boletim electrónico contendo fotos e informações de 

imagens em movimento e informações de voz, tais como caracteres; fornecimento de pai-

néis electrónicos e painéis de mensagens para a transmissão de mensagens; fornecimento 

de fóruns de discussão on-line; serviços de radiodifusão televisiva; radiodifusão e transmis-

são de programas de rádio e televisão; radiodifusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos electrónicos de computador; transmissão de infor-
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mações relativas a compras on-line e serviços gerais de retalho; serviços de transmissão de 

vídeo sob pedido; serviços de agência de notícias; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas na rede informática global para a pesquisa e obtenção de informações, dados, 

sítios Web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso a utiliza-

dores a uma base de dados informática que contém publicações electrónicas, quadros de 

mensagens, bases de dados e informações acessíveis através de computador; operação de 

salas de chat (serviços sala de chat); acesso de múltiplos utilizadores a redes informáticas 

globais de informação para a transferência e disseminação de uma vasta gama de informa-

ções; fornecimento de acesso a um sítio Web numa rede informática mundial através da 

qual terceiros possam oferecer bens e serviços, realizar e cumprir ordens, celebrar contra-

tos e realizar transacções comerciais; fornecimento de acesso a um sítio Web interactivo 

numa rede informática mundial para que terceiros apresentem informações, respondam a 

pedidos e efectuem encomendas de produtos, serviços e oportunidades de negócio; servi-

ços de comunicações, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; 

transmissão de informações através de comunicações de dados para suporte à tomada de 

decisões; transmissão de informações através de sistemas de comunicação por vídeo; ser-

viços de conferência via web; serviços de comunicações electrónicas para estabelecimento 

de salas de chat virtuais através de mensagens de texto; fornecimento de quadros electró-

nicos de boletins para o envio e transmissão de mensagens entre e entre utilizadores de 

computadores relativamente a produtos, serviços e propostas e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um quadro de discussão interactivo para a publicação, promoção, venda 

e revenda de artigos através de uma rede informática global; fornecimento de serviços de 

correio electrónico e encaminhamento de correio electrónico; comunicação de áudio e ví-

deo através de computadores e redes informáticas e através de uma rede global de comuni-

cações; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de tempo de concessão de acesso 

a painéis e bases de dados interactivos; fornecimento de acesso a boletins electrónicos para 

o envio e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores em relação a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócio; fornecimento de acesso a agenda electrónica, 

livro de endereços e funcionalidades de notas, através de redes informáticas locais e glo-

bais; fornecimento de acesso e instalações de vídeo e / ou teleconferência; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios web a terceiros para facilitar o comércio electrónico e tran-

sacções comerciais do mundo real; serviços de consultadoria, de informação e de aconse-

lhamento relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121731 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; publicação de textos, livros e revistas (excepto textos publicitários); publicação 
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de diagramas, imagens e fotografias; publicação de jornais, revistas e periódicos; serviços 

de educação, formação e instrução relacionados com telecomunicações, computadores, 

programas informáticos, concepção de sítios web, comércio electrónico, gestão de empre-

sas e publicidade; fornecimento de educação, recreação, ensino, instrução e formação in-

teractivos e não interactivos; concepção de cursos, exames e qualificações; entretenimento 

fornecido através de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços de jogos electróni-

cos prestados através da Internet; fornecimento de informações relativas às actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, sociais e culturais; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); organização, reali-

zação, acolhimento e condução de concursos de canto; organização, realização, acolhimen-

to e condução de concertos; organização, realização, acolhimento e condução de eventos 

e competições para com fins de educativos ou de entretenimento; organização, realização, 

acolhimento e condução de jogos e missões; serviços de agência de bilhetes de entreteni-

mento; informações relativas ao entretenimento ou à educação, fornecidas on-line a partir 

de uma base de dados informática ou da Internet; fornecimento de música digital (não 

descarregável) a partir da Internet; fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de sítios Internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com o pla-

neamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual ao vivo ou gravado para radiodifusão por cabo terrestre, canais por 

satélite, Internet, sistemas sem fios ou outros meios de comunicação; serviços de entreteni-

mento musical; aluguer de gravações sonoras; preparação de programas de entretenimento, 

de educação, de documentários e de notícias para a radiodifusão; serviços de jornalismo; 

informações relativas a acontecimentos desportivos ou culturais, assuntos correntes e no-

tícias de última hora fornecidos por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou 

por outros meios electrónicos; produção de televisão, rádio e filmes; preparação e produção 

de programas de televisão; fornecimento de informações, dados, gráficos, som, música, 

vídeos, animações e textos para fins de entretenimento; serviços de jogos; fornecimento de 

clubes de recreação, instalações desportivas e ginásio; serviços de clube de entretenimento, 

discoteca, desfile de moda e clube noturno; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, realização e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e oficinas de formação; organização e realização 

de exposições, desfiles de moda, espectáculos educativos e espectáculos e performances 

culturais; serviços de exposições e galerias de arte; serviços de galeria de arte relacionados 

com aluguer (“leasing”) de artes plásticas; serviços de formação relativos a saúde e segu-

rança ocupacional, conservação ambiental; fornecimento de classes sobre charutos e degus-

tação de vinho; fornecimento de informações educativas sobre materiais de investigação e 

sua agência; organização, realização, planeamento e gestão de seminários; treino de ani-

mais; direcção da produção de programas de radiodifusão; serviços de instrução relaciona-

dos com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo equipamento audiovisual, uti-

lizados na produção de programas de radiodifusão; fornecimento de estúdios audiovisuais; 

fornecimento de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectá-

culos, peças de teatro, música ou formação pedagógica; agências de reservas de entreteni-

mento; aluguer e arrendamento de filmes cinematográficos; aluguer e arrendamento de ins-

trumentos musicais; aluguer e locação de programas de televisão; aluguer e locação de apa-

relhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivos; 

serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de softwa-

re de entretenimento; fornecimento de videojogos, jogos de computador, som ou imagens, 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

e concursos informáticos on-line; aluguer de fitas de vídeo pré gravadas; aluguer e locação 

de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de arcadas; empréstimo de 
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fotografias; fotografia; tradução; interpretação de línguas; programas de educação e forma-

ção no domínio da gestão de riscos; programas de educação e formação relacionados com 

a certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consultadoria, de 

informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; organização, 

gestão ou gestão de eventos de videojogos; fornecimento de jogos através de comunicação 

por videojogos de consumo; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121732 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, investigação e concepção relacionados com aqueles 

serviços, serviços de análise e investigação industrial; concepção e desenvolvimento 

de hardware e software; serviços informáticos relacionados com a transmissão de in-

formações, dados, documentos e imagens através da Internet; fornecedor de serviço de 

aplicações (ASP), nomeadamente, alojamento de aplicações informáticas de terceiros; 

fornecedor de serviço de aplicações (ASP), fornecendo software nos campos de conferên-

cias via web, conferência de áudio, mensagens electrónicas, colaboração de documentos, 

videoconferência e processamento de voz e chamadas; fornecimento de software não des-

carregável para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações de software; serviços de 

assistência técnica relacionados com software e aplicações informáticas fornecidos on-line, 

por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, criação de 

uma comunidade on-line para utilizadores registados participarem em discussões, obterem 

feedback dos seus pares, formarem comunidades virtuais, participarem em redes sociais e 

partilharem documentos; aconselhamento informático aos utilizadores da Internet através 

de uma linha directa de apoio; serviços informáticos relacionados com a criação de índices 

de informação, sítios e recursos em redes informáticas; fornecimento de motores de busca; 

concepção de computadores, computadores portáteis [notebooks], computadores portáteis 

[laptops], computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pesso-

ais digitais e media players pessoais; concepção de telemóveis e telefones inteligentes; con-

cepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação de computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise de computadores; programação de computa-

dores para defesa contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento 

de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para a troca de dados; 

concepção de software; concepção de sistema para computador; concepção e desenvolvi-

mento de páginas web; alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software 

de aplicação de computador para pesquisar e recuperar informações de bases de dados e 

redes de computadores; fornecimento de informações técnicas sob pedido específico dos 

utilizadores finais, por telefone ou rede informática mundial; serviços de consultadoria em 
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matéria de software; serviços informáticos relacionados com a pesquisa personalizada de 

bases de dados e de sítios Internet informáticos; codificação e descodificação de compu-

tadores e de sinais electrónicos; conversão de dados físicos e documentos em formato de 

media electrónica; serviços de testes e avaliação; serviços de arquitectura e design; con-

cepção de interiores de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços informáticos e de 

rede; programas de gestão de riscos de segurança informática; informação sobre segurança 

informática, conhecimento e serviços de teste; serviços de controlo da garantia de quali-

dade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções comerciais e 

elaboração de relatórios a esse respeito; controlo de acesso a (serviços de segurança para) 

computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança de transmissão de dados e de 

transacções através de redes informáticas; consultoria no domínio da segurança de dados; 

consultadoria em matéria de segurança das telecomunicações; serviços de consultadoria, 

de informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; forneci-

mento de um site com tecnologia que permita aos utilizadores partilharem informações e 

conselhos; armazenamento electrónico de dados; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121733 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cine-

matográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), 

de salvamento e de ensino; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou 

de imagens; suportes magnéticos de dados, discos de gravação; discos compactos, DVDs 

e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados por moedas; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software de computador; extintores; ábacos; aparelhos de ensino audiovi-

sual; baterias; caixas de acumuladores; carregadores de baterias; binóculos; calculadoras; 

câmaras, câmaras cinematográficas e peças e acessórios; lentes para câmeras; medidas de 

capacidade; desenhos animados; leitores de cassetes; correntes para óculos; filmes cine-

matográficos [impressos]; relógios de ponto; leitores de discos compactos [leitores de cd]; 

discos compactos [áudio e vídeo]; discos ópticos compactos; programas de sistemas opera-

tivos, gravados; programas de computador; software [programas de computador gravados]; 

computadores; impressoras para computadores; lentes de contacto; estojos para lentes de 

contacto; aparelhos de processamento de dados; cintas [metros] de costureiras; campainhas 

de porta, eléctricas; tradutores electrónicos de bolso; extintores de incêndio; filmes im-

pressos; alarmes de incêndio; lâmpadas de flash; caixilhos para diapositivos; aparelhos de 

regulação térmica; máquina de discos; lentes ópticas; balanças pesa-cartas; cintos de salva-

ção; bóias de salvamento; coletes de salvação; barcos salva-vidas [jangadas de salvamento]; 
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fechaduras eléctricas; fechaduras electrónicas e chaves; suportes de dados magnéticos; car-

tões magnéticos codificados; codificadores magnéticos; ímanes; lupas; aparelhos, dispositi-

vos e instrumentos de medição; microfones; microscópios; tubos de néon para publicidade; 

computadores portáteis [notebooks]; canetas electrónicas; discos acústicos; fotocopiadoras; 

calculadoras de bolso; aparelhos de projecção; telas de projecção; rádios; gira-discos; apa-

relhos de controlo remoto; réguas [instrumentos de medida]; balanças; cartões de circuitos 

integrados [“smart cards”]; detectores de fumo; tomadas, fichas e outros contactos; apa-

relhos para a gravação de som; discos de gravação de som; aparelhos para a reprodução de 

som; aparelhos para a transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; len-

tes para óculos [óptica]; óculos de sol; interruptores eléctricos; tomadas de corrente; grava-

dores ou registadores de fita magnética; aparelhos telefónicos, receptores, transmissores, 

fios; telescópios; televisões; aparelhos de televisão; indicadores de temperatura; instalações 

eléctricas antiroubo; termómetros; termostatos; cassetes de vídeo, cartuchos de jogos de 

vídeo; registos de vídeo; fitas de vídeo; ecrãs de vídeo; gravadores de vídeo; processadores 

de texto; discos compactos de vídeo; discos versáteis digitais (vídeo); discos compactos de 

vídeo e leitores digitais de discos versáteis (vídeo); aparelhos de áudio e imagem com dis-

positivos de cantar; recepientes, suportes para cassetes áudio e vídeo, discos compactos, 

discos laser, discos de vídeo e discos versáteis digitais (vídeo); tapetes de rato; telefones, 

telefones sem fio, telefones móveis, telefones celulares e peças, seus encaixes e acessórios; 

caixas para telemóveis ou porta-telemóveis; pagers e suas partes e acessórios; caixas pa-

gers ou porta-pagers; sacos, coberturas, contentores, suportes para telemóveis e pagers; 

auscultadores; fone; fones e microfones / alti-falante para uso de telefones celulares; indi-

cadores de chamadas para telefones, telemóveis e pagers; máscaras usadas nos olhos para 

proteger da luz; agendas eletrónicas; campainhas de alarme eléctricas; alarmes; leitores de 

códigos de barras; barómetros; besouros [campainhas]; besouros eléctricos [campainhas]; 

processadores; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; 

teclados de computador; memórias para computadores; periféricos informáticos; acoplado-

res acústicos; acopladores [informática]; suportes de dados ópticos; discos ópticos; discos 

[magnéticos]; aparelhos de mergulho; máscaras de mergulho; fatos de mergulhador; painéis 

de informação electrónicos; canetas eletrónicas [canetas digitais] para unidades de visuali-

zação; cordões para monóculo; oculares; visores de protecção; telecopiadoras; filtros para a 

fotografia; disquetes; fitas de limpeza de cabeças de leitura; higrómetros; circuitos integra-

dos; aparelhos de intercomunicação; interfaces [informática]; máquinas de facturar; pára-

-sóis para objectivas; unidades de banda magnética [informática]; fitas magnéticas; colheres 

doseadoras; metrónomos; microprocessadores; modems (informática); máquinas de con-

tagem e triagem de dinheiro; monitores [hardware]; monitores [programas informáticos]; 

rato [periféricos informáticos] [equipamento de processamento de dados]; fibras ópticas 

[fios condutores de raios luminosos]; vidro óptico; artigos de óptica; lentes ópticas; parquí-

metros; transferidores [instrumentos de medida]; postos radiotelegráficos; postos radiote-

lefónicos; scanners [equipamento informático]; semicondutores; diapositivos [fotografia]; 

filmes para o registo de sons; aparelhos desmagnetizadores de bandas ou fitas magnéticas; 

fios telegráficos; telégrafos [aparelhos]; teleimpressoras; tele activadores; teleimpressor; 

distribuidores de bilhetes; transmissores [telecomunicação]; emissores [telecomunicações]; 

indicadores de vácuo; videofones; apitos de alarme; tampões de ouvidos para mergulho; 

ampulhetas; óculos para desporto; capacetes de protecção para desporto; aparelhos de na-

vegação para veículos [computadores de bordo]; programas de jogos para computador; pu-

blicações electrónicas [descarregáveis]; programas de computador [software descarregável]; 

reprodutores de som portáteis; satélites para uso científico; apoios de pulsos para utilização 

com computador; correias para telefone portátil; suporte para telefone portátil; cápsulas 

de antena para telefone portátil; circuitos electrónicos e CD-ROM que permitam a gra-
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vação de programas de reprodução automática para utilização de instrumentos musicais 

electrónicos; leitores multimédia portáteis; ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros 

de música descarregáveis; toques descarregáveis para telefones móveis; leitores de DVD; 

dispositivos para sistemas GPS; unidades de disco amovível [“USB flash drives”]; unidade 

de disco para computador; computadores portáteis [laptops]; díodos eletroluminiscentes 

[LED]; dispositivos de protecção pessoal contra os acidentes; máscaras de protecção; cor-

reias para telefones móveis; bússolas; ligações eléctricas; protectores de tomadas eléctricas; 

consolas de distribuição [electricidade]; kits de mãos livres para telefones; mangueiras para 

combate de incêndios; agulheta para mangueira para combate de incêndios; programas 

de jogos para máquinas de jogos de vídeo; programas de jogos para máquinas de jogos de 

vídeo domésticas; assistente digital pessoal; tampões de ouvidos para natação; tampões de 

ouvidos para motoristas; pilhas solares; computadores em forma de tablet; acessórios para 

computador; desenhos animados [descarregáveis]; monóculos; smartphones e peças, seus 

encaixes e acessórios; computadores em forma de tablet e peças, seus encaixes e acessórios; 

leitores multimédia pessoais; computador periféricos; filmes para cinema, filmes e jogos 

para descarregáveis; câmeras digitais, leitores de livros electrónicos, smartphones; todos 

incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121734 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nestas matérias, não incluídos noutras classes; materiais 

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

papelaria ou para uso doméstico; ferramentas e materiais para pintores; pincéis; máqui-

nas de escrever e artigos de escritório; materiais de instrução ou de ensino; materiais 

plásticos para a embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressora; clichés 

de tipografia; calendários, livros, catálogos, postais, cartazes, publicações periódicas, 

publicações impressas, jornais e revistas; cartões de boas-festas; instrumentos de escrita; 

selos de borracha; selos e sinetes para lacrar; almofadas de carimbos, almofadas de tinta; 

álbuns de fotografias; telas para moldura de quadros, imagens ou fotografias; cavaletes 

para pintura; papel absorvente de óleo para peles; suportes para fotografias; tintas; lenços 

de papel, papel higiénico, guardanapos de papel, para remoção de maquilhagem; toalhe-

tes de papel; esteiras de mesa e bases para copos de papel ou em cartão; papel de embala-

gem, papel de embrulho e materiais de embalagem; aguarelas para pintores; reproduções 

gráficas, retratos; litografias; canetas, lápis, estilógrafos, canetas esferográficas; pontas 

de caneta; porta canetas; porta-lápis [lapiseiras]; recargas para canetas e instrumentos 

de escrita; minas de lápis; lápis de cor, lápis de cera; estojos para canetas e lápis; apara-

-lápis; máquinas para afiar lápis; clips para papéis; pesos de papéis; alfinetes de papel, 

alfinetes de desenho; pastéis; pastas e colas para artigos de papelaria e de uso doméstico; 
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papel maché; cestos para a correspondência e prateleiras; porta-cartas; abridores de cartas; 

fitas adesivas e distribuidores de fitas adesivas; materiais de desenho, tábuas, canetas e ins-

trumentos; estojos de desenho; álbuns de selos e moedas; sacos e envelopes; mata-borrões; 

ampara-livros, marcadores; marcadores para livros; cofrezinhos ou pequenas caixas para 

papelaria; telas para a pintura; blocos de notas; agendas; pastas para arquivo; blocos de 

escrever, blocos de notas, papel de escrita; papel de desenho; estojos para escrita; gizes, 

lousas, tabuletas para cartazes; bolsas para passaportes; bolsas para livros de cheques; elás-

ticos para escritório; imagens; moldes ou padrões; produtos para apagar, borrachas, fluídos 

para apagar; abridores de carta eléctricos; partituras musicais; placas para apagar; enfeites 

e decoração em papel e / ou cartão; lenco de papel; guardanapo de papel; sacos de almoço; 

malas [baús] e estojos em cartão; livros para colorir; ficheiros de relatório; papel com furos; 

cadernos de bolso; canetas de feltro; bandas para livro; conjuntos de lápis de chumbo preto; 

conjuntos de lápis de cor; réguas; tapetes para escrita; livros de autógrafos; agráfos; gram-

peador; cortadores de fita; sinais de aviso; máquinas de retalhar papel; máquinas e apare-

lhos para revestimentos plásticos; aparelhos eléctricos de fixação por calor para selagem 

de documentos e fotografias; porta-cartões e estojos; decorações de papel para caixas de 

almoço ou géneros alimentícios; álbuns; sacos [invólucros, bolsinhas] para embalagens [em 

papel ou em matérias plásticas]; biblioraptos [pastas para papéis]; caixas de cartão ou de 

papel; cartas [cartões]; suportes e estojos para selos e sinetes para lacrar; jornais de banda 

desenhada; compassos para desenho; fitas em papel ou cartões para o registo de progra-

mas de computador; papel para cópias [artigos de papelaria]; líquidos corretores [artigos 

de escritório]; dossiers; dedeiras [artigos de escritório]; bandeiras [em papel]; dobradeiras 

[artigos de escritório]; capas para papéis; fitas gomadas; lenços de bolso [em papel]; fichas 

[papelaria]; fitas de tinta para escrever; capas para papéis; rótulos, excepto de materiais 

têxteis; mapas; cartões de boas festas musicais; circulares; blocos [papelaria]; caixas de pin-

tura [material escolar]; brochuras; cortadores de papel [artigo de escritório]; porta-minas 

[lapiseiras de minas]; selos de correio; autocolantes [artigos de papelaria]; toalhas de mesa 

[em papel]; tachas; bilhetes; fitas para máquinas de escrever; máquinas de escrever [eléctri-

cas ou não eléctricas]; papel ou tela de embrulho; escovas para a escrita; giz para escrever; 

computadores tablet para escrever; coberturas [capas] [papelaria]; capas de papel para va-

sos de flores; cortadores de papel [artigos de escritório]; babetes em papel; sacos para cozi-

nhar em micro-ondas; filtros para café em papel; livretes [livrinhos]; modelos de bordados; 

corta-papel [artigos de escritório] [abre-cartas]; toalhas de mesa de papel; toalhas de mesa 

e guardanapos [em papel]; sinalizadores em papel ou em cartão; etiquetas para cartões de 

índice; lotes de papel; papel mata-borrão facial; autocolantes para telefone portátil; pintu-

ras [quadros] emoldurados ou não; toalhas de papel; papel higiénico; aparelhos para plas-

tificar documentos [artigos de escritório]; caixas de chapéus em cartão; aparelhos manuais 

de rotulagem; marcadores [artigos de papelaria]; bandejas de pintura; brochas [pincéis]; 

brochas para pintores; apagadores para quadros; papel de arroz (“papel Xuan”) para pin-

tura e caligrafia; lápis mecânicos; moldes ou padrões [papelaria] de papel de parede; bilhe-

tes de lotaria impressos; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121735 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais; vestuário de praia; roupa de natação, fatos de ba-

nho; roupa desportiva; vestuário impermeável; luvas; mitenes; cintos; vestuário para crian-

ça, homem e senhora; vestuário para bebés; calças de bebés [vestuário]; babetes, excepto 

de papel; roupa interior; roupa para dormir e pijamas; roupões de banho; suspensórios; 

chapéus; bonés; visores solares; bóinas; toucas para banho e duche; regalo (vestuário); 

aquecedores de orelhas; roupa para o pescoço, gravata usada com fraque, laço, gravata 

laço; meias e collants [meias], meia-calça; cinta-liga; ligas para meias de calça; sapatos, 

sapatos de desporto; pantufas; calçado de praia; fatos de carnival; mangas para trabalho; 

lenços da cabeça; bandanas [lenços para pescoço]; sandálias de banho; chinelos de banho; 

botas de esqui; botas; cintas para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções pelo joelho; 

corpetes interiores; capotes [casacos]; punhos de camisa; estolas em pele; aros para usar na 

cabeça [vestuário]; chapelaria [vestuário]; casacos; jérsei [vestuário]; vestido sem alças, sem 

mangas, usado sobre uma blusa [peitilhos de camisas]; roupa de malha [vestuário]; roupas 

exteriors; sobretudos [vestuário]; calças; parcas; pullovers; sandálias; cachecóis; xailes; ca-

misas; combinados [roupa interior]; blusas; polainas [grevas]; botas de desporto; camisolas 

desportivas; fatos; fatos para o banho; T-shirts; calças; roupa interior; uniformes; coletes; 

fatos para esqui náutico; punhos de desporto (vestuário); lingerie; sapatos de ginástica; ca-

misolas justas [lingerie]; vestuário de ginástica; écharpes; vestuário de ciclista; cintas; todos 

incluídos na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121736 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e artigos de brincar; bonecas; brinquedos de peluche; ursos de peluche; 

figuras de brinquedos e conjuntos de jogos; artigos de ginástica e de desporto; bolas e ba-

lões; decorações e ornamentos festivos; decorações e ornamentos para árvores de Natal; 

brindes para festas; veículos de brinquedo; veículos eléctricos (brinquedos); pranchas de 

surf; pranchas para a neve [“snowboard”]; patins de rodas alinhadas; patins para gelo; 

pranchas de skate; almofadas protectoras ou protetores para desportos e jogos; pistolas de 

ar [brinquedos]; gamão [jogos]; bolas de jogar; sinos para árvores de Natal; bolas de bilhar; 

mesas de bilhar; blocos de construção [brinquedos]; jogos de tabuleiro; bombons explo-

sivos [bombons com petardos]; patins com bota [combinado]; máquinas e aparelhos para 

jogos de quilhas; jogos de construção; suportes de velas para árvores de Natal; tabuleiro de 
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damas; damas [jogos]; jogos de xadrez; tabuleiros para jogo de xadrez; Árvores de Natal de 

materiais sintéticos; suportes de árvores de natal; aparelhos de prestidigitação; bombom 

explosivo [fogos de artifício de brinquedo]; copos para dados [jogos]; dardos; dados [jogos]; 

camas de bonecas; vestuário de bonecas; casas de bonecas; quartos de bonecas; jogos de 

dominós; tabuleiros para jogo de damas; jogos de damas; halteres; cotoveleiras [artigos de 

desporto]; exercitadores [expansores]; carrosséis de feiras; biberons para bonecas; anzóis 

de pesca; aparelhos para a pesca; barbatanas para natação; bóias de pesca; discos voadores 

[brinquedos]; jogos automáticos; tacos para jogos; aparelhos para jogos, sem ser os adapta-

dos para uso com um monitor; máquinas de videojogos; jogos portáteis com ecrãs de cristal 

líquido [lcd]; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; sacos de golfe; tacos de golfe; luvas de 

golfe; luvas para jogos e desporto; artigos para partidas [farsas]; carretos para papagaios 

de papel; papagaios de papel; joelheiras [artigos de desporto]; mahjong [jogos]; berlindes 

[jogos]; marionetes; máscaras de teatro; máscaras de brinquedo; móbiles [brinquedos]; mo-

delos de veículos à escala; artigos para festas dançantes [artigos de cotilhão]; almofadas de 

proteção [partes de vestuário de desporto]; jogos de salão; cápsulas fulminantes [brinque-

dos]; pistolas [brinquedos]; bolas de jogo; marionetas; raquetes; rocas [brinquedos]; jogos 

de argolas; cavalos de baloiço [brinquedos]; patins de rodas; pranchas à vela; esquis; trenós 

[artigos desportivos]; tobogans [artigos de desporto]; bolas de sabão [brinquedos]; piões 

[brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicletas de ginástica [estáticas]; piscinas 

[brinquedos]; barbatanas para natação [“flippers”]; baloiços; mesas para ténis de mesa; 

brinquedos para animais domésticos; esquis aquáticos; artigos de brincar para natação, jo-

gos de água, desporto e actividades; bolas de praia; máquinas de jogo automáticas, de pré-

-pagamento; capas especialmente concebidas para esquis e pranchas de surf; cartão de bin-

go; redes para borboletas; cartas de jogar; confete; patins em linha; puzzles; caleidoscópios; 

mastros para pranchas à vela; sacos de rede para a pesca; veículos de brinquedo radiocon-

trolados; roletas; globos de neve; raquetes para a neve; cartas de jogar Japonesas; coletes de 

natação; cintos de natação; bóias flutuantes para o banho e natação; dispositivos flutuantes 

para natação; flutuadores para natação; chapéus de festa em papel; aparelhos para o cultu-

rismo; fichas para jogos de azar ou fortuna; bilhetes de raspar para jogar jogos de lotaria; 

kits de modelos de montar em miniatura [brinquedos]; jogo de pachinko; slot machines; 

brinquedos insufláveis; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121737 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; funções administrativas; ser-

viços de venda por grosso e venda a retalho, incluindo serviços de retalho e grossista on-

-line; serviços de retalho de supermercados; serviços de consultoria para consumidores; 

fornecimento de informações comerciais na Internet, nomeadamente informações sobre 
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produtos de consumo, sobre aconselhamento aos consumidores e sobre serviços ao consu-

midor; serviços electrónicos de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121738 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecer teleconferências multimédia via web, videocon-

ferência e serviços de reuniões on-line que permitem, de forma simultânea e assíncrona a 

visualização, partilha, edição e discussão de documentos, dados e imagens pelos partici-

pantes através de um navegador web; fornecer aos clientes acesso on-line a relatórios on-

-line relacionados com o desempenho, eficácia e status de aplicativos baseados na web, tele-

conferências, videoconferências e reuniões; fornecer aos utilizadores acesso remoto seguro 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração on-

-line que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos parti-

lhados, dados, listas de tarefas e fóruns de discussão; serviços de radiodifusão na Internet, 

que fornecem base de dados on-line de informações relativas à plataforma de apresentação 

de reclamações na Internet; fornecimento de acesso às telecomunicações e ligações à base 

de dados informática e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; serviços de tele-

comunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas na web), programas 

informáticos e dados; fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases 

de dados; fornecimento de acesso às telecomunicações, às instalações e estruturas da rede 

global de internet; comunicação por terminais de computadores; comunicação por redes de 

fibra óptica; transmissão assistida por computador de mensagens e imagens; transmissão 

via fax; envio de mensagens; serviços de paging; aluguer de modems; serviços de comunica-

ção de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamentos de telecomunicações; envio, 

recepção e encaminhamento de mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; e serviços de transmissão de encomendas; serviços de video-

conferência; recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de imagens fixas e/ou 

de imagens em movimento, tais como caracteres, mensagens, música e imagens, telegra-

mas, informações e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, telex, por cabo, 

informáticos e por satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e em movimento e dados quer sob forma comprimida ou não comprimida e em tempo real 

ou atrasado; mensagens electrónicas, comunicação de conferência por boletim electrónico 

que permite aos utilizadores realizar uma conversa interactiva em tempo real entre um 

terminal de computador e um boletim electrónico contendo fotos e informações de ima-

gens em movimento e informações de voz, tais como caracteres; fornecimento de painéis 

electrónicos e painéis de mensagens para a transmissão de mensagens; fornecimento de 

fóruns de discussão on-line; serviços de radiodifusão televisiva; radiodifusão e transmissão 

de programas de rádio e televisão; radiodifusão de música; transmissão de música, filmes, 
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programas interactivos, vídeos, jogos electrónicos de computador; transmissão de infor-

mações relativas a compras on-line e serviços gerais de retalho; serviços de transmissão de 

vídeo sob pedido; serviços de agência de notícias; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas na rede informática global para a pesquisa e obtenção de informações, dados, 

sítios Web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso a utiliza-

dores a uma base de dados informática que contém publicações electrónicas, quadros de 

mensagens, bases de dados e informações acessíveis através de computador; operação de 

salas de chat (serviços sala de chat); acesso de múltiplos utilizadores a redes informáticas 

globais de informação para a transferência e disseminação de uma vasta gama de informa-

ções; fornecimento de acesso a um sítio Web numa rede informática mundial através da 

qual terceiros possam oferecer bens e serviços, realizar e cumprir ordens, celebrar contra-

tos e realizar transacções comerciais; fornecimento de acesso a um sítio Web interactivo 

numa rede informática mundial para que terceiros apresentem informações, respondam a 

pedidos e efectuem encomendas de produtos, serviços e oportunidades de negócio; servi-

ços de comunicações, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; 

transmissão de informações através de comunicações de dados para suporte à tomada de 

decisões; transmissão de informações através de sistemas de comunicação por vídeo; ser-

viços de conferência via web; serviços de comunicações electrónicas para estabelecimento 

de salas de chat virtuais através de mensagens de texto; fornecimento de quadros electró-

nicos de boletins para o envio e transmissão de mensagens entre e entre utilizadores de 

computadores relativamente a produtos, serviços e propostas e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um quadro de discussão interactivo para a publicação, promoção, venda 

e revenda de artigos através de uma rede informática global; fornecimento de serviços de 

correio electrónico e encaminhamento de correio electrónico; comunicação de áudio e ví-

deo através de computadores e redes informáticas e através de uma rede global de comuni-

cações; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de tempo de concessão de acesso 

a painéis e bases de dados interactivos; fornecimento de acesso a boletins electrónicos para 

o envio e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores em relação a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócio; fornecimento de acesso a agenda electrónica, 

livro de endereços e funcionalidades de notas, através de redes informáticas locais e glo-

bais; fornecimento de acesso e instalações de vídeo e / ou teleconferência; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios web a terceiros para facilitar o comércio electrónico e tran-

sacções comerciais do mundo real; serviços de consultadoria, de informação e de aconse-

lhamento relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121739 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; publicação de textos, livros e revistas (excepto textos publicitários); publicação 
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de diagramas, imagens e fotografias; publicação de jornais, revistas e periódicos; serviços 

de educação, formação e instrução relacionados com telecomunicações, computadores, 

programas informáticos, concepção de sítios web, comércio electrónico, gestão de empre-

sas e publicidade; fornecimento de educação, recreação, ensino, instrução e formação in-

teractivos e não interactivos; concepção de cursos, exames e qualificações; entretenimento 

fornecido através de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços de jogos electróni-

cos prestados através da Internet; fornecimento de informações relativas  às actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, sociais e culturais; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); organização, reali-

zação, acolhimento e condução de concursos de canto; organização, realização, acolhimen-

to e condução de concertos; organização, realização, acolhimento e condução de eventos 

e competições para com fins de educativos ou de entretenimento; organização, realização, 

acolhimento e condução de jogos e missões; serviços de agência de bilhetes de entreteni-

mento; informações relativas ao entretenimento ou à educação, fornecidas on-line a partir 

de uma base de dados informática ou da Internet; fornecimento de música digital (não 

descarregável) a partir da Internet; fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de sítios Internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com o pla-

neamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual ao vivo ou gravado para radiodifusão por cabo terrestre, canais por 

satélite, Internet, sistemas sem fios ou outros meios de comunicação; serviços de entreteni-

mento musical; aluguer de gravações sonoras; preparação de programas de entretenimento, 

de educação, de documentários e de notícias para a radiodifusão; serviços de jornalismo; 

informações relativas a acontecimentos desportivos ou culturais, assuntos correntes e no-

tícias de última hora fornecidos por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou 

por outros meios electrónicos; produção de televisão, rádio e filmes; preparação e produção 

de programas de televisão; fornecimento de informações, dados, gráficos, som, música, 

vídeos, animações e textos para fins de entretenimento; serviços de jogos; fornecimento de 

clubes de recreação, instalações desportivas e ginásio; serviços de clube de entretenimento, 

discoteca, desfile de moda e clube noturno; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, realização e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e oficinas de formação; organização e realização 

de exposições, desfiles de moda, espectáculos educativos e espectáculos e performances 

culturais; serviços de exposições e galerias de arte; serviços de galeria de arte relacionados 

com aluguer (“leasing”) de artes plásticas; serviços de formação relativos a saúde e segu-

rança ocupacional, conservação ambiental; fornecimento de classes sobre charutos e degus-

tação de vinho; fornecimento de informações educativas sobre materiais de investigação e 

sua agência; organização, realização, planeamento e gestão de seminários; treino de ani-

mais; direcção da produção de programas de radiodifusão; serviços de instrução relaciona-

dos com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo equipamento audiovisual, uti-

lizados na produção de programas de radiodifusão; fornecimento de estúdios audiovisuais; 

fornecimento de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectá-

culos, peças de teatro, música ou formação pedagógica; agências de reservas de entreteni-

mento; aluguer e arrendamento de filmes cinematográficos; aluguer e arrendamento de ins-

trumentos musicais; aluguer e locação de programas de televisão; aluguer e locação de apa-

relhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivos; 

serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de softwa-

re de entretenimento; fornecimento de videojogos, jogos de computador, som ou imagens, 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

e concursos informáticos on-line; aluguer de fitas de vídeo pré gravadas; aluguer e locação 

de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de arcadas; empréstimo de 
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fotografias; fotografia; tradução; interpretação de línguas; programas de educação e forma-

ção no domínio da gestão de riscos; programas de educação e formação relacionados com 

a certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consultadoria, de 

informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; organização, 

gestão ou gestão de eventos de videojogos; fornecimento de jogos através de comunicação 

por videojogos de consumo; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121740 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, investigação e concepção relacionados com aqueles ser-

viços, serviços de análise e investigação industrial; concepção e desenvolvimento de hardware 

e software; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informações, dados, 

documentos e imagens através da Internet; fornecedor de serviço de aplicações (ASP), no-

meadamente, alojamento de aplicações informáticas de terceiros; fornecedor de serviço de 

aplicações (ASP), fornecendo software nos campos de conferências via web, conferência 

de áudio, mensagens electrónicas, colaboração de documentos, videoconferência e proces-

samento de voz e chamadas; fornecimento de software não descarregável para facilitar a 

interoperabilidade de várias aplicações de software; serviços de assistência técnica relacio-

nados com software e aplicações informáticas fornecidos on-line, por correio electrónico 

e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-line 

para utilizadores registados participarem em discussões, obterem feedback dos seus pares, 

formarem comunidades virtuais, participarem em redes sociais e partilharem documentos; 

aconselhamento informático aos utilizadores da Internet através de uma linha directa de 

apoio; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de informação, sítios e 

recursos em redes informáticas; fornecimento de motores de busca; concepção de compu-

tadores, computadores portáteis [notebooks], computadores portáteis [laptops], computa-

dores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais e media 

players pessoais; concepção de telemóveis e telefones inteligentes; concepção de câmaras 

digitais; serviços informáticos; programação de computadores; serviços de integração in-

formática; serviços de análise de computadores; programação de computadores para defesa 

contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de 

ligação directa entre utilizadores de computadores para a troca de dados; concepção de 

software; concepção de sistema para computador; concepção e desenvolvimento de páginas 

web; alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação de 

computador para pesquisar e recuperar informações de bases de dados e redes de computa-

dores; fornecimento de informações técnicas sob pedido específico dos utilizadores finais, 

por telefone ou rede informática mundial; serviços de consultadoria em matéria de softwa-

re; serviços informáticos relacionados com a pesquisa personalizada de bases de dados e 
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de sítios Internet informáticos; codificação e descodificação de computadores e de sinais 

electrónicos; conversão de dados físicos e documentos em formato de media electrónica; 

serviços de testes e avaliação; serviços de arquitectura e design; concepção de interiores de 

edifícios, escritórios e apartamentos; serviços informáticos e de rede; programas de gestão 

de riscos de segurança informática; informação sobre segurança informática, conhecimen-

to e serviços de teste; serviços de controlo da garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e elaboração de relatórios a esse 

respeito; controlo de acesso a (serviços de segurança para) computadores, redes electróni-

cas e bases de dados; segurança de transmissão de dados e de transacções através de redes 

informáticas; consultoria no domínio da segurança de dados; consultadoria em matéria de 

segurança das telecomunicações; serviços de consultadoria, de informação e de aconselha-

mento relacionados com os serviços atrás referidos; fornecimento de um site com tecno-

logia que permita aos utilizadores partilharem informações e conselhos; armazenamento 

electrónico de dados; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121741 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cine-

matográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), 

de salvamento e de ensino; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou 

de imagens; suportes magnéticos de dados, discos de gravação; discos compactos, DVDs 

e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados por moedas; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software de computador; extintores; ábacos; aparelhos de ensino audiovi-

sual; baterias; caixas de acumuladores; carregadores de baterias; binóculos; calculadoras; 

câmaras, câmaras cinematográficas e peças e acessórios; lentes para câmeras; medidas de 

capacidade; desenhos animados; leitores de cassetes; correntes para óculos; filmes cine-

matográficos [impressos]; relógios de ponto; leitores de discos compactos [leitores de cd]; 

discos compactos [áudio e vídeo]; discos ópticos compactos; programas de sistemas opera-

tivos, gravados; programas de computador; software [programas de computador gravados]; 

computadores; impressoras para computadores; lentes de contacto; estojos para lentes de 

contacto; aparelhos de processamento de dados; cintas [metros] de costureiras; campainhas 

de porta, eléctricas; tradutores electrónicos de bolso; extintores de incêndio; filmes im-

pressos; alarmes de incêndio; lâmpadas de flash; caixilhos para diapositivos; aparelhos de 

regulação térmica; máquina de discos; lentes ópticas; balanças pesa-cartas; cintos de salva-

ção; bóias de salvamento; coletes de salvação; barcos salva-vidas [jangadas de salvamento]; 

fechaduras eléctricas; fechaduras electrónicas e chaves; suportes de dados magnéticos; car-

tões magnéticos codificados; codificadores magnéticos; ímanes; lupas; aparelhos, dispositi-
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vos e instrumentos de medição; microfones; microscópios; tubos de néon para publicidade; 

computadores portáteis [notebooks]; canetas electrónicas; discos acústicos; fotocopiadoras; 

calculadoras de bolso; aparelhos de projecção; telas de projecção; rádios; gira-discos; apa-

relhos de controlo remote; réguas [instrumentos de medida]; balanças; cartões de circuitos 

integrados [“smart cards”]; detectores de fumo; tomadas, fichas e outros contactos; apare-

lhos para a gravação de som; discos de gravação de som; aparelhos para a reprodução de 

som; aparelhos para a transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; len-

tes para óculos [óptica]; óculos de sol; interruptores eléctricos; tomadas de corrente; grava-

dores ou registadores de fita magnética; aparelhos telefónicos, receptores, transmissores, 

fios; telescópios; televisões; aparelhos de televisão; indicadores de temperatura; instalações 

eléctricas antiroubo; termómetros; termostatos; cassetes de vídeo, cartuchos de jogos de 

vídeo; registos de vídeo; fitas de vídeo; ecrãs de vídeo; gravadores de vídeo; processadores 

de texto; discos compactos de vídeo; discos versáteis digitais (vídeo); discos compactos de 

vídeo e leitores digitais de discos versáteis (vídeo); aparelhos de áudio e imagem com dis-

positivos de cantar; recepientes, suportes para cassetes áudio e vídeo, discos compactos, 

discos laser, discos de vídeo e discos versáteis digitais (vídeo); tapetes de rato; telefones, 

telefones sem fio, telefones móveis, telefones celulares e peças, seus encaixes e acessórios; 

caixas para telemóveis ou porta-telemóveis; pagers e suas partes e acessórios; caixas pa-

gers ou porta-pagers; sacos, coberturas, contentores, suportes para telemóveis e pagers; 

auscultadores; fone; fones e microfones / alti-falante para uso de telefones celulares; indi-

cadores de chamadas para telefones, telemóveis e pagers; máscaras usadas nos olhos para 

proteger da luz; agendas eletrónicas; campainhas de alarme eléctricas; alarmes; leitores de 

códigos de barras; barómetros; besouros [campainhas]; besouros eléctricos [campainhas]; 

processadores; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; 

teclados de computador; memórias para computadores; periféricos informáticos; acoplado-

res acústicos; acopladores [informática]; suportes de dados ópticos; discos ópticos; discos 

[magnéticos]; aparelhos de mergulho; máscaras de mergulho; fatos de mergulhador; painéis 

de informação electrónicos; canetas eletrónicas [canetas digitais] para unidades de visuali-

zação; cordões para monóculo; oculares; visores de protecção; telecopiadoras; filtros para a 

fotografia; disquetes; fitas de limpeza de cabeças de leitura; higrómetros; circuitos integra-

dos; aparelhos de intercomunicação; interfaces [informática]; máquinas de facturar; para-

-sóis para objectivas; unidades de banda magnética [informática]; fitas magnéticas; colheres 

doseadoras; metrónomos; microprocessadores; modems (informática); máquinas de con-

tagem e triagem de dinheiro; monitores [hardware]; monitores [programas informáticos]; 

rato [periféricos informáticos] [equipamento de processamento de dados]; fibras ópticas 

[fios condutores de raios luminosos]; vidro óptico; artigos de óptica; lentes ópticas; parquí-

metros; transferidores [instrumentos de medida]; postos radiotelegráficos; postos radiote-

lefónicos; scanners [equipamento informático]; semicondutores; diapositivos [fotografia]; 

filmes para o registo de sons; aparelhos desmagnetizadores de bandas ou fitas magnéticas; 

fios telegráficos; telégrafos [aparelhos]; teleimpressoras; tele activadores; teleimpressor; 

distribuidores de bilhetes; transmissores [telecomunicação]; emissores [telecomunicações]; 

indicadores de vácuo; videofones; apitos de alarme; tampões de ouvidos para mergulho; 

ampulhetas; óculos para desporto; capacetes de protecção para desporto; aparelhos de na-

vegação para veículos [computadores de bordo]; programas de jogos para computador; pu-

blicações electrónicas [descarregáveis]; programas de computador [software descarregável]; 

reprodutores de som portáteis; satélites para uso científico; apoios de pulsos para utilização 

com computador; correias para telefone portátil; suporte para telefone portátil; cápsulas 

de antena para telefone portátil; circuitos electrónicos e CD-ROM que permitam a gra-

vação de programas de reprodução automática para utilização de instrumentos musicais 

electrónicos; leitores multimédia portáteis; ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros 
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de música descarregáveis; toques descarregáveis para telefones móveis; leitores de DVD; 

dispositivos para sistemas GPS; unidades de disco amovível [“USB flash drives”]; unidade 

de disco para computador; computadores portáteis [laptops]; díodos eletroluminiscentes 

[LED]; dispositivos de protecção pessoal contra os acidentes; máscaras de protecção; cor-

reias para telefones móveis; bússolas; ligações eléctricas; protectores de tomadas eléctricas; 

consolas de distribuição [electricidade]; kits de mãos livres para telefones; mangueiras para 

combate de incêndios; agulheta para mangueira para combate de incêndios; programas 

de jogos para máquinas de jogos de vídeo; programas de jogos para máquinas de jogos de 

vídeo domésticas; assistente digital pessoal; tampões de ouvidos para natação; tampões de 

ouvidos para motoristas; pilhas solares; computadores em forma de tablet; acessórios para 

computador; desenhos animados [descarregáveis]; monóculos; smartphones e peças, seus 

encaixes e acessórios; computadores em forma de tablet e peças, seus encaixes e acessórios; 

leitores multimédia pessoais; computador periféricos; filmes para cinema, filmes e jogos 

para descarregáveis; câmeras digitais, leitores de livros electrónicos, smartphones; todos 

incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121742 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nestas matérias, não incluídos noutras classes; materiais 

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

papelaria ou para uso doméstico; ferramentas e materiais para pintores; pincéis; máquinas 

de escrever e artigos de escritório; materiais de instrução ou de ensino; materiais plásticos 

para a embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressora; clichés de tipo-

grafia; calendários, livros, catálogos, postais, cartazes, publicações periódicas, publicações 

impressas, jornais e revistas; cartões de boas-festas; instrumentos de escrita; selos de bor-

racha; selos e sinetes para lacrar; almofadas de carimbos, almofadas de tinta; álbuns de 

fotografias; telas para moldura de quadros, imagens ou fotografias; cavaletes para pintura; 

papel absorvente de óleo para peles; suportes para fotografias; tintas; lenços de papel, pa-

pel higiénico, guardanapos de papel, para remoção de maquilhagem; toalhetes de papel; 

esteiras de mesa e bases para copos de papel ou em cartão; papel de embalagem, papel de 

embrulho e materiais de embalagem; aguarelas para pintores; reproduções gráficas, retra-

tos; litografias; canetas, lápis, estilógrafos, canetas esferográficas; pontas de caneta; porta 

canetas; porta-lápis [lapiseiras]; recargas para canetas e instrumentos de escrita; minas de 

lápis; lápis de cor, lápis de cera; estojos para canetas e lápis; apara-lápis; máquinas para 

afiar lápis; clips para papéis; pesos de papéis; alfinetes de papel, alfinetes de desenho; pas-

téis; pastas e colas para artigos de papelaria e de uso doméstico; papel maché; cestos para 

a correspondência e prateleiras; porta-cartas; abridores de cartas; fitas adesivas e distri-
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buidores de fitas adesivas; materiais de desenho, tábuas, canetas e instrumentos; estojos de 

desenho; álbuns de selos e moedas; sacos e envelopes; mata-borrões; ampara-livros, marca-

dores; marcadores para livros; cofrezinhos ou pequenas caixas para papelaria; telas para a 

pintura; blocos de notas; agendas; pastas para arquivo; blocos de escrever, blocos de notas, 

papel de escrita; papel de desenho; estojos para escrita; gizes, lousas, tabuletas para carta-

zes; bolsas para passaportes; bolsas para livros de cheques; elásticos para escritório; ima-

gens; moldes ou padrões; produtos para apagar, borrachas, fluídos para apagar; abridores 

de carta eléctricos; partituras musicais; placas para apagar; enfeites e decoração em papel 

e / ou cartão; lenço de papel; guardanapo de papel; sacos de almoço; malas [baús] e estojos 

em cartão; livros para colorir; ficheiros de relatório; papel com furos; cadernos de bolso; 

canetas de feltro; bandas para livro; conjuntos de lápis de chumbo preto; conjuntos de lápis 

de cor; réguas; tapetes para escrita; livros de autógrafos; agráfos; grampeador; cortadores 

de fita; sinais de aviso; máquinas de retalhar papel; máquinas e aparelhos para revestimen-

tos plásticos; aparelhos eléctricos de fixação por calor para selagem de documentos e foto-

grafias; porta-cartões e estojos; decorações de papel para caixas de almoço ou géneros ali-

mentícios; álbuns; sacos [invólucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias 

plásticas]; biblioraptos [pastas para papéis]; caixas de cartão ou de papel; cartas [cartões]; 

suportes e estojos para selos e sinetes para lacrar; jornais de banda desenhada; compassos 

para desenho; fitas em papel ou cartões para o registo de programas de computador; pa-

pel para cópias [artigos de papelaria]; líquidos corretores [artigos de escritório]; dossiers; 

dedeiras [artigos de escritório]; bandeiras [em papel]; dobradeiras [artigos de escritório]; 

capas para papéis; fitas gomadas; lenços de bolso [em papel]; fichas [papelaria]; fitas de 

tinta para escrever; capas para papéis; rótulos, excepto de materiais têxteis; mapas; cartões 

de boas festas musicais; circulares; blocos [papelaria]; caixas de pintura [material escolar]; 

brochuras; cortadores de papel [artigo de escritório]; porta-minas [lapiseiras de minas]; 

selos de correio; autocolantes [artigos de papelaria]; toalhas de mesa [em papel]; tachas; bi-

lhetes; fitas para máquinas de escrever; máquinas de escrever [eléctricas ou não eléctricas]; 

papel ou tela de embrulho; escovas para a escrita; giz para escrever; computadores tablet 

para escrever; coberturas [capas] [papelaria]; capas de papel para vasos de flores; cortado-

res de papel [artigos de escritório]; babetes em papel; sacos para cozinhar em micro-ondas; 

filtros para café em papel; livretes [livrinhos]; modelos de bordados; corta-papel [artigos de 

escritório] [abre-cartas]; toalhas de mesa de papel; toalhas de mesa e guardanapos [em pa-

pel]; sinalizadores em papel ou em cartão; etiquetas para cartões de índice; lotes de papel; 

papel mata-borrão facial; autocolantes para telefone portátil; pinturas [quadros] emoldura-

dos ou não; toalhas de papel; papel higiénico; aparelhos para plastificar documentos [artigos 

de escritório]; caixas de chapéus em cartão; aparelhos manuais de rotulagem; marcadores 

[artigos de papelaria]; bandejas de pintura; brochas [pincéis]; brochas para pintores; apaga-

dores para quadros; papel de arroz (“papel Xuan”) para pintura e caligrafia; lápis mecâni-

cos; moldes ou padrões [papelaria] de papel de parede; bilhetes de lotaria impressos; todos 

incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121743 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais; vestuário de praia; roupa de natação, fatos de ba-

nho; roupa desportiva; vestuário impermeável; luvas; mitenes; cintos; vestuário para crian-

ça, homem e senhora; vestuário para bebés; calças de bebés [vestuário]; babetes, excepto 

de papel; roupa interior; roupa para dormir e pijamas; roupões de banho; suspensórios; 

chapéus; bonés; visores solares; bóinas; toucas para banho e duche; regalo (vestuário); 

aquecedores de orelhas; roupa para o pescoço, gravata usada com fraque, laço, gravata 

laço; meias e collants [meias], meia-calça; cinta-liga; ligas para meias de calça; sapatos, 

sapatos de desporto; pantufas; calçado de praia; fatos de carnival; mangas para trabalho; 

lenços da cabeça; bandanas [lenços para pescoço]; sandálias de banho; chinelos de banho; 

botas de esqui; botas; cintas para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções pelo joelho; 

corpetes interiores; capotes [casacos]; punhos de camisa; estolas em pele; aros para usar na 

cabeça [vestuário]; chapelaria [vestuário]; casacos; jérsei [vestuário]; vestido sem alças, sem 

mangas, usado sobre uma blusa [peitilhos de camisas]; roupa de malha [vestuário]; roupas 

exteriors; sobretudos [vestuário]; calças; parcas; pullovers; sandálias; cachecóis; xailes; ca-

misas; combinados [roupa interior]; blusas; polainas [grevas]; botas de desporto; camisolas 

desportivas; fatos; fatos para o banho; T-shirts; calças; roupa interior; uniformes; coletes; 

fatos para esqui náutico; punhos de desporto (vestuário); lingerie; sapatos de ginástica; ca-

misolas justas [lingerie]; vestuário de ginástica; écharpes; vestuário de ciclista; cintas; todos 

incluídos na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121744 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e artigos de brincar; bonecas; brinquedos de peluche; ursos de peluche; 

figuras de brinquedos e conjuntos de jogos; artigos de ginástica e de desporto; bolas e ba-

lões; decorações e ornamentos festivos; decorações e ornamentos para árvores de Natal; 

brindes para festas; veículos de brinquedo; veículos eléctricos (brinquedos); pranchas de 

surf; pranchas para a neve [“snowboard”]; patins de rodas alinhadas; patins para gelo; 

pranchas de skate; almofadas protectoras ou protetores para desportos e jogos; pistolas de 

ar [brinquedos]; gamão [jogos]; bolas de jogar; sinos para árvores de Natal; bolas de bilhar; 

mesas de bilhar; blocos de construção [brinquedos]; jogos de tabuleiro; bombons explo-

sivos [bombons com petardos]; patins com bota [combinado]; máquinas e aparelhos para 
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jogos de quilhas; jogos de construção; suportes de velas para árvores de Natal; tabuleiro de 

damas; damas [jogos]; jogos de xadrez; tabuleiros para jogo de xadrez; Árvores de Natal de 

materiais sintéticos; suportes de árvores de natal; aparelhos de prestidigitação; bombom 

explosivo [fogos de artifício de brinquedo]; copos para dados [jogos]; dardos; dados [jogos]; 

camas de bonecas; vestuário de bonecas; casas de bonecas; quartos de bonecas; jogos de 

dominós; tabuleiros para jogo de damas; jogos de damas; halteres; cotoveleiras [artigos de 

desporto]; exercitadores [expansores]; carrosséis de feiras; biberons para bonecas; anzóis 

de pesca; aparelhos para a pesca; barbatanas para natação; bóias de pesca; discos voadores 

[brinquedos]; jogos automáticos; tacos para jogos; aparelhos para jogos, sem ser os adapta-

dos para uso com um monitor; máquinas de videojogos; jogos portáteis com ecrãs de cristal 

líquido [lcd]; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; sacos de golfe; tacos de golfe; luvas de 

golfe; luvas para jogos e desporto; artigos para partidas [farsas]; carretos para papagaios 

de papel; papagaios de papel; joelheiras [artigos de desporto]; mahjong [jogos]; berlindes 

[jogos]; marionetes; máscaras de teatro; máscaras de brinquedo; móbiles [brinquedos]; mo-

delos de veículos à escala; artigos para festas dançantes [artigos de cotilhão]; almofadas de 

proteção [partes de vestuário de desporto]; jogos de salão; cápsulas fulminantes [brinque-

dos]; pistolas [brinquedos]; bolas de jogo; marionetas; raquetes; rocas [brinquedos]; jogos 

de argolas; cavalos de baloiço [brinquedos]; patins de rodas; pranchas à vela; esquis; trenós 

[artigos desportivos]; tobogans [artigos de desporto]; bolas de sabão [brinquedos]; piões 

[brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicletas de ginástica [estáticas]; piscinas 

[brinquedos]; barbatanas para natação [“flippers”]; baloiços; mesas para ténis de mesa; 

brinquedos para animais domésticos; esquis aquáticos; artigos de brincar para natação, jo-

gos de água, desporto e actividades; bolas de praia; máquinas de jogo automáticas, de pré-

-pagamento; capas especialmente concebidas para esquis e pranchas de surf; cartão de bin-

go; redes para borboletas; cartas de jogar; confete; patins em linha; puzzles; caleidoscópios; 

mastros para pranchas à vela; sacos de rede para a pesca; veículos de brinquedo radiocon-

trolados; roletas; globos de neve; raquetes para a neve; cartas de jogar Japonesas; coletes de 

natação; cintos de natação; bóias flutuantes para o banho e natação; dispositivos flutuantes 

para natação; flutuadores para natação; chapéus de festa em papel; aparelhos para o cultu-

rismo; fichas para jogos de azar ou fortuna; bilhetes de raspar para jogar jogos de loteria; 

kits de modelos de montar em miniatura [brinquedos]; jogo de pachinko; slot machines; 

brinquedos insufláveis; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121745 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; funções administrativas; ser-

viços de venda por grosso e venda a retalho, incluindo serviços de retalho e grossista on-
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-line; serviços de retalho de supermercados; serviços de consultoria para consumidores; 

fornecimento de informações comerciais na Internet, nomeadamente informações sobre 

produtos de consumo, sobre aconselhamento aos consumidores e sobre serviços ao consu-

midor; serviços electrónicos de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121746 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecer teleconferências multimédia via web, videocon-

ferência e serviços de reuniões on-line que permitem, de forma simultânea e assíncrona a 

visualização, partilha, edição e discussão de documentos, dados e imagens pelos partici-

pantes através de um navegador web; fornecer aos clientes acesso on-line a relatórios on-

-line relacionados com o desempenho, eficácia e status de aplicativos baseados na web, tele-

conferências, videoconferências e reuniões; fornecer aos utilizadores acesso remoto seguro 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração on-

-line que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos parti-

lhados, dados, listas de tarefas e fóruns de discussão; serviços de radiodifusão na Internet, 

que fornecem base de dados on-line de informações relativas à plataforma de apresentação 

de reclamações na Internet; fornecimento de acesso às telecomunicações e ligações à base 

de dados informática e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; serviços de tele-

comunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas na web), programas 

informáticos e dados; fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases 

de dados; fornecimento de acesso às telecomunicações, às instalações e estruturas da rede 

global de internet; comunicação por terminais de computadores; comunicação por redes de 

fibra óptica; transmissão assistida por computador de mensagens e imagens; transmissão 

via fax; envio de mensagens; serviços de paging; aluguer de modems; serviços de comunica-

ção de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamentos de telecomunicações; envio, 

recepção e encaminhamento de mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; e serviços de transmissão de encomendas; serviços de video-

conferência; recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de imagens fixas e / ou 

de imagens em movimento, tais como caracteres, mensagens, música e imagens, telegra-

mas, informações e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, telex, por cabo, 

informáticos e por satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e em movimento e dados quer sob forma comprimida ou não comprimida e em tempo real 

ou atrasado; mensagens electrónicas, comunicação de conferência por boletim electrónico 

que permite aos utilizadores realizar uma conversa interactiva em tempo real entre um 

terminal de computador e um boletim electrónico contendo fotos e informações de ima-

gens em movimento e informações de voz, tais como caracteres; fornecimento de painéis 
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electrónicos e painéis de mensagens para a transmissão de mensagens; fornecimento de 

fóruns de discussão on-line; serviços de radiodifusão televisiva; radiodifusão e transmissão 

de programas de rádio e televisão; radiodifusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos electrónicos de computador; transmissão de infor-

mações relativas a compras on-line e serviços gerais de retalho; serviços de transmissão de 

vídeo sob pedido; serviços de agência de notícias; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas na rede informática global para a pesquisa e obtenção de informações, dados, 

sítios Web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso a utiliza-

dores a uma base de dados informática que contém publicações electrónicas, quadros de 

mensagens, bases de dados e informações acessíveis através de computador; operação de 

salas de chat (serviços sala de chat); acesso de múltiplos utilizadores a redes informáticas 

globais de informação para a transferência e disseminação de uma vasta gama de informa-

ções; fornecimento de acesso a um sítio Web numa rede informática mundial através da 

qual terceiros possam oferecer bens e serviços, realizar e cumprir ordens, celebrar contra-

tos e realizar transacções comerciais; fornecimento de acesso a um sítio Web interactivo 

numa rede informática mundial para que terceiros apresentem informações, respondam a 

pedidos e efectuem encomendas de produtos, serviços e oportunidades de negócio; servi-

ços de comunicações, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; 

transmissão de informações através de comunicações de dados para suporte à tomada de 

decisões; transmissão de informações através de sistemas de comunicação por vídeo; ser-

viços de conferência via web; serviços de comunicações electrónicas para estabelecimento 

de salas de chat virtuais através de mensagens de texto; fornecimento de quadros electró-

nicos de boletins para o envio e transmissão de mensagens entre e entre utilizadores de 

computadores relativamente a produtos, serviços e propostas e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um quadro de discussão interactivo para a publicação, promoção, venda 

e revenda de artigos através de uma rede informática global; fornecimento de serviços de 

correio electrónico e encaminhamento de correio electrónico; comunicação de áudio e ví-

deo através de computadores e redes informáticas e através de uma rede global de comuni-

cações; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de tempo de concessão de acesso 

a painéis e bases de dados interactivos; fornecimento de acesso a boletins electrónicos para 

o envio e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores em relação a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócio; fornecimento de acesso a agenda electrónica, 

livro de endereços e funcionalidades de notas, através de redes informáticas locais e glo-

bais; fornecimento de acesso e instalações de vídeo e / ou teleconferência; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios web a terceiros para facilitar o comércio electrónico e tran-

sacções comerciais do mundo real; serviços de consultadoria, de informação e de aconse-

lhamento relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121747 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany
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 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; publicação de textos, livros e revistas (excepto textos publicitários); publicação 

de diagramas, imagens e fotografias; publicação de jornais, revistas e periódicos; serviços 

de educação, formação e instrução relacionados com telecomunicações, computadores, 

programas informáticos, concepção de sítios web, comércio electrónico, gestão de empre-

sas e publicidade; fornecimento de educação, recreação, ensino, instrução e formação in-

teractivos e não interactivos; concepção de cursos, exames e qualificações; entretenimento 

fornecido através de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços de jogos electróni-

cos prestados através da Internet; fornecimento de informações relativas às actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, sociais e culturais; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); organização, reali-

zação, acolhimento e condução de concursos de canto; organização, realização, acolhimen-

to e condução de concertos; organização, realização, acolhimento e condução de eventos 

e competições para com fins de educativos ou de entretenimento; organização, realização, 

acolhimento e condução de jogos e missões; serviços de agência de bilhetes de entreteni-

mento; informações relativas ao entretenimento ou à educação, fornecidas on-line a partir 

de uma base de dados informática ou da Internet; fornecimento de música digital (não 

descarregável) a partir da Internet; fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de sítios Internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com o pla-

neamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual ao vivo ou gravado para radiodifusão por cabo terrestre, canais por 

satélite, Internet, sistemas sem fios ou outros meios de comunicação; serviços de entreteni-

mento musical; aluguer de gravações sonoras; preparação de programas de entretenimento, 

de educação, de documentários e de notícias para a radiodifusão; serviços de jornalismo; 

informações relativas a acontecimentos desportivos ou culturais, assuntos correntes e no-

tícias de última hora fornecidos por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou 

por outros meios electrónicos; produção de televisão, rádio e filmes; preparação e produção 

de programas de televisão; fornecimento de informações, dados, gráficos, som, música, 

vídeos, animações e textos para fins de entretenimento; serviços de jogos; fornecimento de 

clubes de recreação, instalações desportivas e ginásio; serviços de clube de entretenimento, 

discoteca, desfile de moda e clube noturno; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, realização e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e oficinas de formação; organização e realização 

de exposições, desfiles de moda, espectáculos educativos e espectáculos e performances 

culturais; serviços de exposições e galerias de arte; serviços de galeria de arte relacionados 

com aluguer (“leasing”) de artes plásticas; serviços de formação relativos a saúde e segu-

rança ocupacional, conservação ambiental; fornecimento de classes sobre charutos e degus-

tação de vinho; fornecimento de informações educativas sobre materiais de investigação e 

sua agência; organização, realização, planeamento e gestão de seminários; treino de ani-

mais; direcção da produção de programas de radiodifusão; serviços de instrução relaciona-

dos com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo equipamento audiovisual, uti-

lizados na produção de programas de radiodifusão; fornecimento de estúdios audiovisuais; 

fornecimento de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectá-

culos, peças de teatro, música ou formação pedagógica; agências de reservas de entreteni-

mento; aluguer e arrendamento de filmes cinematográficos; aluguer e arrendamento de ins-

trumentos musicais; aluguer e locação de programas de televisão; aluguer e locação de apa-

relhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivos; 
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serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de softwa-

re de entretenimento; fornecimento de videojogos, jogos de computador, som ou imagens, 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

e concursos informáticos on-line; aluguer de fitas de vídeo pré gravadas; aluguer e locação 

de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de arcadas; empréstimo de 

fotografias; fotografia; tradução; interpretação de línguas; programas de educação e forma-

ção no domínio da gestão de riscos; programas de educação e formação relacionados com 

a certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consultadoria, de 

informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; organização, 

gestão ou gestão de eventos de videojogos; fornecimento de jogos através de comunicação 

por videojogos de consumo; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121748 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, investigação e concepção relacionados com aqueles ser-

viços, serviços de análise e investigação industrial; concepção e desenvolvimento de hardware 

e software; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informações, dados, 

documentos e imagens através da Internet; fornecedor de serviço de aplicações (ASP), no-

meadamente, alojamento de aplicações informáticas de terceiros; fornecedor de serviço de 

aplicações (ASP), fornecendo software nos campos de conferências via web, conferência 

de áudio, mensagens electrónicas, colaboração de documentos, videoconferência e proces-

samento de voz e chamadas; fornecimento de software não descarregável para facilitar a 

interoperabilidade de várias aplicações de software; serviços de assistência técnica relacio-

nados com software e aplicações informáticas fornecidos on-line, por correio electrónico 

e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-line 

para utilizadores registados participarem em discussões, obterem feedback dos seus pares, 

formarem comunidades virtuais, participarem em redes sociais e partilharem documen-

tos; aconselhamento informático aos utilizadores da Internet através de uma linha direc-

ta de apoio; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de informação, 

sítios e recursos em redes informáticas; fornecimento de motores de busca; concepção de 

computadores, computadores portáteis [notebooks], computadores portáteis [laptops], 

computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digi-

tais e media players pessoais; concepção de telemóveis e telefones inteligentes; concepção 

de câmaras digitais; serviços informáticos; programação de computadores; serviços de in-

tegração informática; serviços de análise de computadores; programação de computado-

res para defesa contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento 

de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para a troca de dados; 
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concepção de software; concepção de sistema para computador; concepção e desenvolvi-

mento de páginas web; alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software 

de aplicação de computador para pesquisar e recuperar informações de bases de dados e 

redes de computadores; fornecimento de informações técnicas sob pedido específico dos 

utilizadores finais, por telefone ou rede informática mundial; serviços de consultadoria em 

matéria de software; serviços informáticos relacionados com a pesquisa personalizada de 

bases de dados e de sítios Internet informáticos; codificação e descodificação de compu-

tadores e de sinais electrónicos; conversão de dados físicos e documentos em formato de 

media electrónica; serviços de testes e avaliação; serviços de arquitectura e design; con-

cepção de interiores de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços informáticos e de 

rede; programas de gestão de riscos de segurança informática; informação sobre segurança 

informática, conhecimento e serviços de teste; serviços de controlo da garantia de quali-

dade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções comerciais e 

elaboração de relatórios a esse respeito; controlo de acesso a (serviços de segurança para) 

computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança de transmissão de dados e de 

transacções através de redes informáticas; consultoria no domínio da segurança de dados; 

consultadoria em matéria de segurança das telecomunicações; serviços de consultadoria, 

de informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; forneci-

mento de um site com tecnologia que permita aos utilizadores partilharem informações e 

conselhos; armazenamento electrónico de dados; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121749 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cine-

matográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), 

de salvamento e de ensino; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou 

de imagens; suportes magnéticos de dados, discos de gravação; discos compactos, DVDs 

e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados por moedas; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software de computador; extintores; ábacos; aparelhos de ensino audiovi-

sual; baterias; caixas de acumuladores; carregadores de baterias; binóculos; calculadoras; 

câmaras, câmaras cinematográficas e peças e acessórios; lentes para câmeras; medidas de 

capacidade; desenhos animados; leitores de cassetes; correntes para óculos; filmes cine-

matográficos [impressos]; relógios de ponto; leitores de discos compactos [leitores de cd]; 

discos compactos [áudio e vídeo]; discos ópticos compactos; programas de sistemas opera-

tivos, gravados; programas de computador; software [programas de computador gravados]; 

computadores; impressoras para computadores; lentes de contacto; estojos para lentes de 
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contacto; aparelhos de processamento de dados; cintas [metros] de costureiras; campainhas 

de porta, eléctricas; tradutores eletrónicos de bolso; extintores de incêndio; filmes impres-

sos; alarmes de incêndio; lâmpadas de flash; caixilhos para diapositivos; aparelhos de regu-

lação térmica; máquina de discos; lentes ópticas; balanças pesa-cartas; cintos de salvação; 

bóias de salvamento; coletes de salvação; barcos salva-vidas [jangadas de salvamento]; 

fechaduras eléctricas; fechaduras electrónicas e chaves; suportes de dados magnéticos; car-

tões magnéticos codificados; codificadores magnéticos; ímanes; lupas; aparelhos, dispositi-

vos e instrumentos de medição; microfones; microscópios; tubos de néon para publicidade; 

computadores portáteis [notebooks]; canetas electrónicas; discos acústicos; fotocopiadoras; 

calculadoras de bolso; aparelhos de projecção; telas de projecção; rádios; gira-discos; apa-

relhos de controlo remote; réguas [instrumentos de medida]; balanças; cartões de circuitos 

integrados [“smart cards”]; detectores de fumo; tomadas, fichas e outros contactos; apa-

relhos para a gravação de som; discos de gravação de som; aparelhos para a reprodução de 

som; aparelhos para a transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; len-

tes para óculos [óptica]; óculos de sol; interruptores eléctricos; tomadas de corrente; grava-

dores ou registadores de fita magnética; aparelhos telefónicos, receptores, transmissores, 

fios; telescópios; televisões; aparelhos de televisão; indicadores de temperatura; instalações 

eléctricas antiroubo; termómetros; termostatos; cassetes de vídeo, cartuchos de jogos de 

vídeo; registos de vídeo; fitas de vídeo; ecrãs de vídeo; gravadores de video; processadores 

de texto; discos compactos de vídeo; discos versáteis digitais (vídeo); discos compactos de 

vídeo e leitores digitais de discos versáteis (vídeo); aparelhos de áudio e imagem com dis-

positivos de cantar; recepientes, suportes para cassetes áudio e vídeo, discos compactos, 

discos laser, discos de vídeo e discos versáteis digitais (vídeo); tapetes de rato; telefones, 

telefones sem fio, telefones móveis, telefones celulares e peças, seus encaixes e acessórios; 

caixas para telemóveis ou porta-telemóveis; pagers e suas partes e acessórios; caixas pa-

gers ou porta-pagers; sacos, coberturas, contentores, suportes para telemóveis e pagers; 

auscultadores; fone; fones e microfones / alti-falante para uso de telefones celulares; indi-

cadores de chamadas para telefones, telemóveis e pagers; máscaras usadas nos olhos para 

proteger da luz; agendas eletrónicas; campainhas de alarme eléctricas; alarmes; leitores de 

códigos de barras; barómetros; besouros [campainhas]; besouros eléctricos [campainhas]; 

processadores; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; 

teclados de computador; memórias para computadores; periféricos informáticos; acoplado-

res acústicos; acopladores [informática]; suportes de dados ópticos; discos ópticos; discos 

[magnéticos]; aparelhos de mergulho; máscaras de mergulho; fatos de mergulhador; painéis 

de informação electrónicos; canetas eletrónicas [canetas digitais] para unidades de visuali-

zação; cordões para monóculo; oculares; visores de protecção; telecopiadoras; filtros para a 

fotografia; disquetes; fitas de limpeza de cabeças de leitura; higrómetros; circuitos integra-

dos; aparelhos de intercomunicação; interfaces [informática]; máquinas de facturar; para-

-sóis para objectivas; unidades de banda magnética [informática]; fitas magnéticas; colheres 

doseadoras; metrónomos; microprocessadores; modems (informática); máquinas de con-

tagem e triagem de dinheiro; monitores [hardware]; monitores [programas informáticos]; 

rato [periféricos informáticos] [equipamento de processamento de dados]; fibras ópticas 

[fios condutores de raios luminosos]; vidro óptico; artigos de óptica; lentes ópticas; parquí-

metros; transferidores [instrumentos de medida]; postos radiotelegráficos; postos radiote-

lefónicos; scanners [equipamento informático]; semicondutores; diapositivos [fotografia]; 

filmes para o registo de sons; aparelhos desmagnetizadores de bandas ou fitas magnéticas; 

fios telegráficos; telégrafos [aparelhos]; teleimpressoras; tele activadores; teleimpressor; 

distribuidores de bilhetes; transmissores [telecomunicação]; emissores [telecomunicações]; 

indicadores de vácuo; videofones; apitos de alarme; tampões de ouvidos para mergulho; 

ampulhetas; óculos para desporto; capacetes de protecção para desporto; aparelhos de na-
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vegação para veículos [computadores de bordo]; programas de jogos para computador; pu-

blicações electrónicas [descarregáveis]; programas de computador [software descarregável]; 

reprodutores de som portáteis; satélites para uso científico; apoios de pulsos para utilização 

com computador; correias para telefone portátil; suporte para telefone portátil; cápsulas 

de antena para telefone portátil; circuitos electrónicos e CD-ROM que permitam a gra-

vação de programas de reprodução automática para utilização de instrumentos musicais 

electrónicos; leitores multimédia portáteis; ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros 

de música descarregáveis; toques descarregáveis para telefones móveis; leitores de DVD; 

dispositivos para sistemas GPS; unidades de disco amovível [“USB flash drives”]; unidade 

de disco para computador; computadores portáteis [laptops]; díodos eletroluminiscentes 

[LED]; dispositivos de protecção pessoal contra os acidentes; máscaras de protecção; cor-

reias para telefones móveis; bússolas; ligações eléctricas; protectores de tomadas eléctricas; 

consolas de distribuição [electricidade]; kits de mãos livres para telefones; mangueiras para 

combate de incêndios; agulheta para mangueira para combate de incêndios; programas 

de jogos para máquinas de jogos de vídeo; programas de jogos para máquinas de jogos de 

vídeo domésticas; assistente digital pessoal; tampões de ouvidos para natação; tampões de 

ouvidos para motoristas; pilhas solares; computadores em forma de tablet; acessórios para 

computador; desenhos animados [descarregáveis]; monóculos; smartphones e peças, seus 

encaixes e acessórios; computadores em forma de tablet e peças, seus encaixes e acessórios; 

leitores multimédia pessoais; computador periféricos; filmes para cinema, filmes e jogos 

para descarregáveis; câmeras digitais, leitores de livros electrónicos, smartphones; todos 

incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121750 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nestas matérias, não incluídos noutras classes; materiais 

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

papelaria ou para uso doméstico; ferramentas e materiais para pintores; pincéis; máquinas 

de escrever e artigos de escritório; materiais de instrução ou de ensino; materiais plásticos 

para a embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressora; clichés de tipo-

grafia; calendários, livros, catálogos, postais, cartazes, publicações periódicas, publicações 

impressas, jornais e revistas; cartões de boas-festas; instrumentos de escrita; selos de bor-

racha; selos e sinetes para lacrar; almofadas de carimbos, almofadas de tinta; álbuns de 

fotografias; telas para  moldura de quadros, imagens ou fotografias; cavaletes para pintura; 

papel absorvente de óleo para peles; suportes para fotografias; tintas; lenços de papel, pa-

pel higiénico, guardanapos de papel, para remoção de maquilhagem; toalhetes de papel; 

esteiras de mesa e bases para copos de papel ou em cartão; papel de embalagem, papel de 

embrulho e materiais de embalagem; aguarelas para pintores; reproduções gráficas, retra-
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tos; litografias; canetas, lápis, estilógrafos, canetas esferográficas; pontas de caneta; porta 

canetas; porta-lápis [lapiseiras]; recargas para canetas e instrumentos de escrita; minas de 

lápis; lápis de cor, lápis de cera; estojos para canetas e lápis; apara-lápis; máquinas para 

afiar lápis; clips para papéis; pesos de papéis; alfinetes de papel, alfinetes de desenho; pas-

téis; pastas e colas para artigos de papelaria e de uso doméstico; papel maché; cestos para 

a correspondência e prateleiras; porta-cartas; abridores de cartas; fitas adesivas e distri-

buidores de fitas adesivas; materiais de desenho, tábuas, canetas e instrumentos; estojos de 

desenho; álbuns de selos e moedas; sacos e envelopes; mata-borrões; ampara-livros, marca-

dores; marcadores para livros; cofrezinhos ou pequenas caixas para papelaria; telas para a 

pintura; blocos de notas; agendas; pastas para arquivo; blocos de escrever, blocos de notas, 

papel de escrita; papel de desenho; estojos para escrita; gizes, lousas, tabuletas para carta-

zes; bolsas para passaportes; bolsas para livros de cheques; elásticos para escritório; ima-

gens; moldes ou padrões; produtos para apagar, borrachas, fluídos para apagar; abridores 

de carta eléctricos; partituras musicais; placas para apagar; enfeites e decoração em papel 

e / ou cartão; lenço de papel; guardanapo de papel; sacos de almoço; malas [baús] e estojos 

em cartão; livros para colorir; ficheiros de relatório; papel com furos; cadernos de bolso; 

canetas de feltro; bandas para livro; conjuntos de lápis de chumbo preto; conjuntos de lápis 

de cor; réguas; tapetes para escrita; livros de autógrafos; agráfos; grampeador; cortadores 

de fita; sinais de aviso; máquinas de retalhar papel; máquinas e aparelhos para revestimen-

tos plásticos; aparelhos eléctricos de fixação por calor para selagem de documentos e foto-

grafias; porta-cartões e estojos; decorações de papel para caixas de almoço ou géneros ali-

mentícios; álbuns; sacos [invólucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias 

plásticas]; biblioraptos [pastas para papéis]; caixas de cartão ou de papel; cartas [cartões]; 

suportes e estojos para selos e sinetes para lacrar; jornais de banda desenhada; compassos 

para desenho; fitas em papel ou cartões para o registo de programas de computador; pa-

pel para cópias [artigos de papelaria]; líquidos corretores [artigos de escritório]; dossiers; 

dedeiras [artigos de escritório]; bandeiras [em papel]; dobradeiras [artigos de escritório]; 

capas para papéis; fitas gomadas; lenços de bolso [em papel]; fichas [papelaria]; fitas de 

tinta para escrever; capas para papéis; rótulos, excepto de materiais têxteis; mapas; cartões 

de boas festas musicais; circulares; blocos [papelaria]; caixas de pintura [material escolar]; 

brochuras; cortadores de papel [artigo de escritório]; porta-minas [lapiseiras de minas]; 

selos de correio; autocolantes [artigos de papelaria]; toalhas de mesa [em papel]; tachas; bi-

lhetes; fitas para máquinas de escrever; máquinas de escrever [eléctricas ou não eléctricas]; 

papel ou tela de embrulho; escovas para a escrita; giz para escrever; computadores tablet 

para escrever; coberturas [capas] [papelaria]; capas de papel para vasos de flores; cortado-

res de papel [artigos de escritório]; babetes em papel; sacos para cozinhar em micro-ondas; 

filtros para café em papel; livretes [livrinhos]; modelos de bordados; corta-papel [artigos de 

escritório] [abre-cartas]; toalhas de mesa de papel; toalhas de mesa e guardanapos [em pa-

pel]; sinalizadores em papel ou em cartão; etiquetas para cartões de índice; lotes de papel; 

papel mata-borrão facial; autocolantes para telefone portátil; pinturas [quadros] emoldura-

dos ou não; toalhas de papel; papel higiénico; aparelhos para plastificar documentos [artigos 

de escritório]; caixas de chapéus em cartão; aparelhos manuais de rotulagem; marcadores 

[artigos de papelaria]; bandejas de pintura; brochas [pincéis]; brochas para pintores; apaga-

dores para quadros; papel de arroz (“papel Xuan”) para pintura e caligrafia; lápis mecâni-

cos; moldes ou padrões [papelaria] de papel de parede; bilhetes de lotaria impressos; todos 

incluídos na classe 16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121751 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais; vestuário de praia; roupa de natação, fatos de ba-

nho; roupa desportiva; vestuário impermeável; luvas; mitenes; cintos; vestuário para crian-

ça, homem e senhora; vestuário para bebés; calças de bebés [vestuário]; babetes, excepto 

de papel; roupa interior; roupa para dormir e pijamas; roupões de banho; suspensórios; 

chapéus; bonés; visores solares; bóinas; toucas para banho e duche; regalo (vestuário); 

aquecedores de orelhas; roupa para o pescoço, gravata usada com fraque, laço, gravata 

laço; meias e collants [meias], meia-calça; cinta-liga; ligas para meias de calça; sapatos, 

sapatos de desporto; pantufas; calçado de praia; fatos de carnival; mangas para trabalho; 

lenços da cabeça; bandanas [lenços para pescoço]; sandálias de banho; chinelos de banho; 

botas de esqui; botas; cintas para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções pelo joelho; 

corpetes interiores; capotes [casacos]; punhos de camisa; estolas em pele; aros para usar na 

cabeça [vestuário]; chapelaria [vestuário]; casacos; jérsei [vestuário]; vestido sem alças, sem 

mangas, usado sobre uma blusa [peitilhos de camisas]; roupa de malha [vestuário]; roupas 

exteriors; sobretudos [vestuário]; calças; parcas; pullovers; sandálias; cachecóis; xailes; ca-

misas; combinados [roupa interior]; blusas; polainas [grevas]; botas de desporto; camisolas 

desportivas; fatos; fatos para o banho; T-shirts; calças; roupa interior; uniformes; coletes; 

fatos para esqui náutico; punhos de desporto (vestuário); lingerie; sapatos de ginástica; ca-

misolas justas [lingerie]; vestuário de ginástica; écharpes; vestuário de ciclista; cintas; todos 

incluídos na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121752 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e artigos de brincar; bonecas; brinquedos de peluche; ursos de peluche; 

figuras de brinquedos e conjuntos de jogos; artigos de ginástica e de desporto; bolas e ba-
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lões; decorações e ornamentos festivos; decorações e ornamentos para árvores de Natal; 

brindes para festas; veículos de brinquedo; veículos eléctricos (brinquedos); pranchas de 

surf; pranchas para a neve [“snowboard”]; patins de rodas alinhadas; patins para gelo; 

pranchas de skate; almofadas protectoras ou protetores para desportos e jogos; pistolas de 

ar [brinquedos]; gamão [jogos]; bolas de jogar; sinos para árvores de Natal; bolas de bilhar; 

mesas de bilhar; blocos de construção [brinquedos]; jogos de tabuleiro; bombons explo-

sivos [bombons com petardos]; patins com bota [combinado]; máquinas e aparelhos para 

jogos de quilhas; jogos de construção; suportes de velas para árvores de Natal; tabuleiro de 

damas; damas [jogos]; jogos de xadrez; tabuleiros para jogo de xadrez; Árvores de Natal de 

materiais sintéticos; suportes de árvores de natal; aparelhos de prestidigitação; bombom 

explosivo [fogos de artifício de brinquedo]; copos para dados [jogos]; dardos; dados [jogos]; 

camas de bonecas; vestuário de bonecas; casas de bonecas; quartos de bonecas; jogos de 

dominós; tabuleiros para jogo de damas; jogos de damas; halteres; cotoveleiras [artigos de 

desporto]; exercitadores [expansores]; carrosséis de feiras; biberons para bonecas; anzóis 

de pesca; aparelhos para a pesca; barbatanas para natação; bóias de pesca; discos voadores 

[brinquedos]; jogos automáticos; tacos para jogos; aparelhos para jogos, sem ser os adapta-

dos para uso com um monitor; máquinas de videojogos; jogos portáteis com ecrãs de cristal 

líquido [lcd]; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; sacos de golfe; tacos de golfe; luvas de 

golfe; luvas para jogos e desporto; artigos para partidas [farsas]; carretos para papagaios 

de papel; papagaios de papel; joelheiras [artigos de desporto]; mahjong [jogos]; berlindes 

[jogos]; marionetes; máscaras de teatro; máscaras de brinquedo; móbiles [brinquedos]; mo-

delos de veículos à escala; artigos para festas dançantes [artigos de cotilhão]; almofadas de 

proteção [partes de vestuário de desporto]; jogos de salão; cápsulas fulminantes [brinque-

dos]; pistolas [brinquedos]; bolas de jogo; marionetas; raquetes; rocas [brinquedos]; jogos 

de argolas; cavalos de baloiço [brinquedos]; patins de rodas; pranchas à vela; esquis; trenós 

[artigos desportivos]; tobogans [artigos de desporto]; bolas de sabão [brinquedos]; piões 

[brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicletas de ginástica [estáticas]; piscinas 

[brinquedos]; barbatanas para natação [“flippers”]; baloiços; mesas para ténis de mesa; 

brinquedos para animais domésticos; esquis aquáticos; artigos de brincar para natação, jo-

gos de água, desporto e actividades; bolas de praia; máquinas de jogo automáticas, de pré-

-pagamento; capas especialmente concebidas para esquis e pranchas de surf; cartão de bin-

go; redes para borboletas; cartas de jogar; confete; patins em linha; puzzles; caleidoscópios; 

mastros para pranchas à vela; sacos de rede para a pesca; veículos de brinquedo radiocon-

trolados; roletas; globos de neve; raquetes para a neve; cartas de jogar Japonesas; coletes de 

natação; cintos de natação; bóias flutuantes para o banho e natação; dispositivos flutuantes 

para natação; flutuadores para natação; chapéus de festa em papel; aparelhos para o cultu-

rismo; fichas para jogos de azar ou fortuna; bilhetes de raspar para jogar jogos de lotaria; 

kits de modelos de montar em miniatura [brinquedos]; jogo de pachinko; slot machines; 

brinquedos insufláveis; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121753 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG
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 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; funções administrativas; ser-

viços de venda por grosso e venda a retalho, incluindo serviços de retalho e grossista on-

-line; serviços de retalho de supermercados; serviços de consultoria para consumidores; 

fornecimento de informações comerciais na Internet, nomeadamente informações sobre 

produtos de consumo, sobre aconselhamento aos consumidores e sobre serviços ao consu-

midor; serviços electrónicos de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121754 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecer teleconferências multimédia via web, videocon-

ferência e serviços de reuniões on-line que permitem, de forma simultânea e assíncrona a 

visualização, partilha, edição e discussão de documentos, dados e imagens pelos partici-

pantes através de um navegador web; fornecer aos clientes acesso on-line a relatórios on-

-line relacionados com o desempenho, eficácia e status de aplicativos baseados na web, tele-

conferências, videoconferências e reuniões; fornecer aos utilizadores acesso remoto seguro 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração on-

-line que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos parti-

lhados, dados, listas de tarefas e fóruns de discussão; serviços de radiodifusão na Internet, 

que fornecem base de dados on-line de informações relativas à plataforma de apresentação 

de reclamações na Internet; fornecimento de acesso às telecomunicações e ligações à base 

de dados informática e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; serviços de tele-

comunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas na web), programas 

informáticos e dados; fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases 

de dados; fornecimento de acesso às telecomunicações, às instalações e estruturas da rede 

global de internet; comunicação por terminais de computadores; comunicação por redes de 

fibra óptica; transmissão assistida por computador de mensagens e imagens; transmissão 

via fax; envio de mensagens; serviços de paging; aluguer de modems; serviços de comunica-

ção de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamentos de telecomunicações; envio, 

recepção e encaminhamento de mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; e serviços de transmissão de encomendas; serviços de video-

conferência; recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de imagens fixas e / ou 

de imagens em movimento, tais como caracteres, mensagens, música e imagens, telegra-

mas, informações e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, telex, por cabo, 

informáticos e por satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 
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e em movimento e dados quer sob forma comprimida ou não comprimida e em tempo real 

ou atrasado; mensagens electrónicas, comunicação de conferência por boletim electrónico 

que permite aos utilizadores realizar uma conversa interactiva em tempo real entre um 

terminal de computador e um boletim electrónico contendo fotos e informações de ima-

gens em movimento e informações de voz, tais como caracteres; fornecimento de painéis 

electrónicos e painéis de mensagens para a transmissão de mensagens; fornecimento de 

fóruns de discussão on-line; serviços de radiodifusão televisiva; radiodifusão e transmissão 

de programas de rádio e televisão; radiodifusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos electrónicos de computador; transmissão de infor-

mações relativas a compras on-line e serviços gerais de retalho; serviços de transmissão de 

vídeo sob pedido; serviços de agência de notícias; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas na rede informática global para a pesquisa e obtenção de informações, dados, 

sítios Web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso a utiliza-

dores a uma base de dados informática que contém publicações electrónicas, quadros de 

mensagens, bases de dados e informações acessíveis através de computador; operação de 

salas de chat (serviços sala de chat); acesso de múltiplos utilizadores a redes informáticas 

globais de informação para a transferência e disseminação de uma vasta gama de informa-

ções; fornecimento de acesso a um sítio Web numa rede informática mundial através da 

qual terceiros possam oferecer bens e serviços, realizar e cumprir ordens, celebrar contra-

tos e realizar transacções comerciais; fornecimento de acesso a um sítio Web interactivo 

numa rede informática mundial para que terceiros apresentem informações, respondam a 

pedidos e efectuem encomendas de produtos, serviços e oportunidades de negócio; servi-

ços de comunicações, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; 

transmissão de informações através de comunicações de dados para suporte à tomada de 

decisões; transmissão de informações através de sistemas de comunicação por vídeo; ser-

viços de conferência via web; serviços de comunicações electrónicas para estabelecimento 

de salas de chat virtuais através de mensagens de texto; fornecimento de quadros electró-

nicos de boletins para o envio e transmissão de mensagens entre e entre utilizadores de 

computadores relativamente a produtos, serviços e propostas e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um quadro de discussão interactivo para a publicação, promoção, venda 

e revenda de artigos através de uma rede informática global; fornecimento de serviços de 

correio electrónico e encaminhamento de correio electrónico; comunicação de áudio e ví-

deo através de computadores e redes informáticas e através de uma rede global de comuni-

cações; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de tempo de concessão de acesso 

a painéis e bases de dados interactivos; fornecimento de acesso a boletins electrónicos para 

o envio e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores em relação a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócio; fornecimento de acesso a agenda electrónica, 

livro de endereços e funcionalidades de notas, através de redes informáticas locais e glo-

bais; fornecimento de acesso e instalações de vídeo e / ou teleconferência; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios web a terceiros para facilitar o comércio electrónico e tran-

sacções comerciais do mundo real; serviços de consultadoria, de informação e de aconse-

lhamento relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 



11016 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 29 期 —— 2017 年 7 月 19 日

[210] 編號 N.º : N/121755 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; publicação de textos, livros e revistas (excepto textos publicitários); publicação 

de diagramas, imagens e fotografias; publicação de jornais, revistas e periódicos; serviços 

de educação, formação e instrução relacionados com telecomunicações, computadores, 

programas informáticos, concepção de sítios web, comércio electrónico, gestão de empre-

sas e publicidade; fornecimento de educação, recreação, ensino, instrução e formação in-

teractivos e não interactivos; concepção de cursos, exames e qualificações; entretenimento 

fornecido através de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços de jogos electróni-

cos prestados através da Internet; fornecimento de informações relativas às actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, sociais e culturais; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); organização, reali-

zação, acolhimento e condução de concursos de canto; organização, realização, acolhimen-

to e condução de concertos; organização, realização, acolhimento e condução de eventos e 

competições para com fins educativos ou de entretenimento; organização, realização, aco-

lhimento e condução de jogos e missões; serviços de agência de bilhetes de entretenimento; 

informações relativas ao entretenimento ou à educação, fornecidas on-line a partir de uma 

base de dados informática ou da Internet; fornecimento de música digital (não descarre-

gável) a partir da Internet; fornecimento de música digital (não descarregável) a partir de 

sítios Internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com o planeamento, 

produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou 

audiovisual ao vivo ou gravado para radiodifusão por cabo terrestre, canais por satélite, In-

ternet, sistemas sem fios ou outros meios de comunicação; serviços de entretenimento mu-

sical; aluguer de gravações sonoras; preparação de programas de entretenimento, de edu-

cação, de documentários e de notícias para a radiodifusão; serviços de jornalismo; infor-

mações relativas a acontecimentos desportivos ou culturais, assuntos correntes e notícias 

de última hora fornecidos por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou por 

outros meios electrónicos; produção de televisão, rádio e filmes; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animações e textos para fins de entretenimento; serviços de jogos; fornecimento de clubes 

de recreação, instalações desportivas e ginásio; serviços de clube de entretenimento, disco-

teca, desfile de moda e clube noturno; serviços de clube relacionados com serviços de en-

tretenimento, educação e cultura; organização, realização e fornecimento de conferências, 

convenções, congressos, seminários e oficinas de formação; organização e realização de 

exposições, desfiles de moda, espectáculos educativos e espectáculos e performances cultu-

rais; serviços de exposições e galerias de arte; serviços de galeria de arte relacionados com 

aluguer (“leasing”) de artes plásticas; serviços de formação relativos a saúde e segurança 

ocupacional, conservação ambiental; fornecimento de classes sobre charutos e degustação 

de vinho; fornecimento de informações educativas sobre materiais de investigação e sua 

agência; organização, realização, planeamento e gestão de seminários; treino de animais; 

direcção da produção de programas de radiodifusão; serviços de instrução relacionados 

com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo equipamento audiovisual, utili-

zados na produção de programas de radiodifusão; fornecimento de estúdios audiovisuais; 

fornecimento de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectá-

culos, peças de teatro, música ou formação pedagógica; agências de reservas de entreteni-
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mento; aluguer e arrendamento de filmes cinematográficos; aluguer e arrendamento de ins-

trumentos musicais; aluguer e locação de programas de televisão; aluguer e locação de apa-

relhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivos; 

serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software 

de entretenimento; fornecimento de vídeojogos, jogos de computador, som ou imagens, ou 

filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos e 

concursos informáticos on-line; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e locação 

de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de arcadas; empréstimo de 

fotografias; fotografia; tradução; interpretação de línguas; programas de educação e forma-

ção no domínio da gestão de riscos; programas de educação e formação relacionados com 

a certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consultadoria, de 

informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; organização, 

gestão ou gestão de eventos de vídeojogos; fornecimento de jogos através de comunicação 

por vídeojogos de consumo; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121756 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, investigação e concepção relacionados com aqueles ser-

viços, serviços de análise e investigação industrial; concepção e desenvolvimento de hard-

ware e software; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informações, 

dados, documentos e imagens através da Internet; fornecedor de serviço de aplicações 

(ASP), nomeadamente, alojamento de aplicações informáticas de terceiros; fornecedor de 

serviço de aplicações (ASP), fornecendo software nos campos de conferências via web, 

conferência de áudio, mensagens electrónicas, colaboração de documentos, vídeoconfe-

rência e processamento de voz e chamadas; fornecimento de software não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações de software; serviços de assistên-

cia técnica relacionados com software e aplicações informáticas fornecidos on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma 

comunidade on-line para utilizadores registados participarem em discussões, obterem 

feedback dos seus pares, formarem comunidades virtuais, participarem em redes sociais e 

partilharem documentos; aconselhamento informático aos utilizadores da Internet através 

de uma linha directa de apoio; serviços informáticos relacionados com a criação de índices 

de informação, sítios e recursos em redes informáticas; fornecimento de motores de busca; 

concepção de computadores, computadores portáteis [notebooks], computadores portáteis 

[laptops], computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais 

digitais e media players pessoais; concepção de telemóveis e telefones inteligentes; con-

cepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação de computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise de computadores; programação de computa-
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dores para defesa contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento 

de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para a troca de dados; 

concepção de software; concepção de sistema para computador; concepção e desenvolvi-

mento de páginas web; alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software 

de aplicação de computador para pesquisar e recuperar informações de bases de dados e 

redes de computadores; fornecimento de informações técnicas sob pedido específico dos 

utilizadores finais, por telefone ou rede informática mundial; serviços de consultadoria em 

matéria de software; serviços informáticos relacionados com a pesquisa personalizada de 

bases de dados e de sítios Internet informáticos; codificação e descodificação de compu-

tadores e de sinais electrónicos; conversão de dados físicos e documentos em formato de 

media electrónica; serviços de testes e avaliação; serviços de arquitectura e design; con-

cepção de interiores de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços informáticos e de 

rede; programas de gestão de riscos de segurança informática; informação sobre segurança 

informática, conhecimento e serviços de teste; serviços de controlo da garantia de quali-

dade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções comerciais e 

elaboração de relatórios a esse respeito; controlo de acesso a (serviços de segurança para) 

computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança de transmissão de dados e de 

transacções através de redes informáticas; consultoria no domínio da segurança de dados; 

consultadoria em matéria de segurança das telecomunicações; serviços de consultadoria, 

de informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; forneci-

mento de um site com tecnologia que permita aos utilizadores partilharem informações e 

conselhos; armazenamento electrónico de dados; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121757 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cine-

matográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), de 

salvamento e de ensino; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou de 

imagens; suportes magnéticos de dados, discos de gravação; discos compactos, DVDs e ou-

tros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados por moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computa-

dores; software de computador; extintores; ábacos; aparelhos de ensino audiovisual; bate-

rias; caixas de acumuladores; carregadores de baterias; binóculos; calculadoras; câmaras, 

câmaras cinematográficas e peças e acessórios; lentes para câmeras; medidas de capacida-

de; desenhos animados; leitores de cassetes; correntes para óculos; filmes cinematográficos 

[impressos]; relógios de ponto; leitores de discos compactos [leitores de cd]; discos compac-

tos [áudio e vídeo]; discos ópticos compactos; programas de sistemas operativos, gravados; 

programas de computador; software [programas de computador gravados]; computadores; 
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impressoras para computadores; lentes de contacto; estojos para lentes de contacto; apare-

lhos de processamento de dados; cintas [metros] de costureiras; campainhas de porta, eléc-

tricas; tradutores eletrónicos de bolso; extintores de incêndio; filmes impressos; alarmes de 

incêndio; lâmpadas de flash; caixilhos para diapositivos; aparelhos de regulação térmica; 

máquina de discos; lentes ópticas; balanças pesa-cartas; cintos de salvação; bóias de salva-

mento; coletes de salvação; barcos salva-vidas [jangadas de salvamento]; fechaduras eléc-

tricas; fechaduras electrónicas e chaves; suportes de dados magnéticos; cartões magnéticos 

codificados; codificadores magnéticos; ímanes; lupas; aparelhos, dispositivos e instrumen-

tos de medição; microfones; microscópios; tubos de néon para publicidade; computadores 

portáteis [notebooks]; canetas eletrónicas; discos acústicos; fotocopiadoras; calculadoras de 

bolso; aparelhos de projecção; telas de projecção; rádios; gira-discos; aparelhos de controlo 

remote; réguas [instrumentos de medida]; balanças; cartões de circuitos integrados [“smart 

cards”]; detectores de fumo; tomadas, fichas e outros contactos; aparelhos para a gravação 

de som; discos de gravação de som; aparelhos para a reprodução de som; aparelhos para a 

transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; lentes para óculos [óptica]; 

óculos de sol; interruptores eléctricos; tomadas de corrente; gravadores ou registadores de 

fita magnética; aparelhos telefónicos, receptores, transmissores, fios; telescópios; televisões; 

aparelhos de televisão; indicadores de temperatura; instalações eléctricas antiroubo; termó-

metros; termostatos; cassetes de vídeo, cartuchos de jogos de vídeo; registos de vídeo; fitas 

de vídeo; ecrãs de vídeo; gravadores de vídeo; processadores de texto; discos compactos de 

vídeo; discos versáteis digitais (vídeo); discos compactos de vídeo e leitores digitais de dis-

cos versáteis (vídeo); aparelhos de áudio e imagem com dispositivos de cantar; recipientes, 

suportes para cassetes áudio e vídeo, discos compactos, discos laser, discos de vídeo e dis-

cos versáteis digitais (vídeo); tapetes de rato; telefones, telefones sem fio, telefones móveis, 

telefones celulares e peças, seus encaixes e acessórios; caixas para telemóveis ou porta-tele-

móveis; pagers e suas partes e acessórios; caixas pagers ou porta-pagers; sacos, coberturas, 

contentores, suportes para telemóveis e pagers; auscultadores; fone; fones e microfones/alti-

-falante para uso de telefones celulares; indicadores de chamadas para telefones, telemóveis 

e pagers; máscaras usadas nos olhos para proteger da luz; agendas eletrónicas; campainhas 

de alarme eléctricas; alarmes; leitores de códigos de barras; barómetros; besouros [campai-

nhas]; besouros eléctricos [campainhas]; processadores; chips [circuitos integrados]; cronó-

grafos [aparelhos de registo do tempo]; teclados de computador; memórias para computa-

dores; periféricos informáticos; acopladores acústicos; acopladores [informática]; suportes 

de dados ópticos; discos ópticos; discos [magnéticos]; aparelhos de mergulho; máscaras de 

mergulho; fatos de mergulhador; painéis de informação electrónicos; canetas eletrónicas 

[canetas digitais] para unidades de visualização; cordões para monóculo; oculares; visores 

de protecção; telecopiadoras; filtros para a fotografia; disquetes; fitas de limpeza de cabe-

ças de leitura; higrómetros; circuitos integrados; aparelhos de intercomunicação; interfaces 

[informática]; máquinas de facturar; para-sóis para objectivas; unidades de banda magnéti-

ca [informática]; fitas magnéticas; colheres doseadoras; metrónomos; microprocessadores; 

modems (informática); máquinas de contagem e triagem de dinheiro; monitores [hardware]; 

monitores [programas informáticos]; rato [periféricos informáticos] [equipamento de pro-

cessamento de dados]; fibras ópticas [fios condutores de raios luminosos]; vidro óptico; arti-

gos de óptica; lentes ópticas; parquímetros; transferidores [instrumentos de medida]; postos 

radiotelegráficos; postos radiotelefónicos; scanners [equipamento informático]; semicondu-

tores; diapositivos [fotografia]; filmes para o registo de sons; aparelhos desmagnetizadores 

de bandas ou fitas magnéticas; fios telegráficos; telégrafos [aparelhos]; teleimpressoras; tele 

activadores; teleimpressor; distribuidores de bilhetes; transmissores [telecomunicação]; 

emissores [telecomunicações]; indicadores de vácuo; vídeofones; apitos de alarme; tampões 

de ouvidos para mergulho; ampulhetas; óculos para desporto; capacetes de protecção para 
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desporto; aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; programas de 

jogos para computador; publicações eletrónicas [descarregáveis]; programas de computa-

dor [software descarregável]; reprodutores de som portáteis; satélites para uso científico; 

apoios de pulsos para utilização com computador; correias para telefone portátil; suporte 

para telefone portátil; cápsulas de antena para telefone portátil; circuitos electrónicos e CD-ROM 

que permitam a gravação de programas de reprodução automática para utilização de ins-

trumentos musicais electrónicos; leitores multimédia portáteis; ficheiros de imagem descar-

regáveis; ficheiros de música descarregáveis; toques descarregáveis para telefones móveis; 

leitores de DVD; dispositivos para sistemas GPS; unidades de disco amovível [“USB flash 

drives”]; unidade de disco para computador; computadores portáteis [laptops]; díodos ele-

troluminiscentes [LED]; dispositivos de protecção pessoal contra os acidentes; máscaras 

de protecção; correias para telefones móveis; bússolas; ligações eléctricas; protectores de 

tomadas eléctricas; consolas de distribuição [electricidade]; kits de mãos livres para tele-

fones; mangueiras para combate de incêndios; agulheta para mangueira para combate de 

incêndios; programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo; programas de jogos para 

máquinas de jogos de vídeo domésticas; assistente digital pessoal; tampões de ouvidos 

para natação; tampões de ouvidos para motoristas; pilhas solares; computadores em forma 

de tablet; acessórios para computador; desenhos animados [descarregáveis]; monóculos; 

smartphones e peças, seus encaixes e acessórios; computadores em forma de tablet e peças, 

seus encaixes e acessórios; leitores multimédia pessoais; computador periféricos; filmes 

para cinema, filmes e jogos para descarregáveis; câmeras digitais, leitores de livros electró-

nicos, smartphones; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121758 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nestas matérias, não incluídos noutras classes; materiais im-

pressos; materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para pape-

laria ou para uso doméstico; ferramentas e materiais para pintores; pincéis; máquinas de es-

crever e artigos de escritório; materiais de instrução ou de ensino; materiais plásticos para 

a embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressora; clichés de tipografia; 

calendários, livros, catálogos, postais, cartazes, publicações periódicas, publicações impres-

sas, jornais e revistas; cartões de boas-festas; instrumentos de escrita; selos de borracha; se-

los e sinetes para lacrar; almofadas de carimbos, almofadas de tinta; álbuns de fotografias; 

telas para moldura de quadros, imagens ou fotografias; cavaletes para pintura; papel absor-

vente de óleo para peles; suportes para fotografias; tintas; lenços de papel, papel higiénico, 

guardanapos de papel, para remoção de maquilhagem; toalhetes de papel; esteiras de mesa 

e bases para copos de papel ou em cartão; papel de embalagem, papel de embrulho e ma-
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teriais de embalagem; aguarelas para pintores; reproduções gráficas, retratos; litografias; 

canetas, lápis, estilógrafos, canetas esferográficas; pontas de caneta; porta canetas; porta-

-lápis [lapiseiras]; recargas para canetas e instrumentos de escrita; minas de lápis; lápis de 

cor, lápis de cera; estojos para canetas e lápis; apara-lápis; máquinas para afiar lápis; clips 

para papéis; pesos de papéis; alfinetes de papel, alfinetes de desenho; pastéis; pastas e colas 

para artigos de papelaria e de uso doméstico; papel maché; cestos para a correspondência 

e prateleiras; porta-cartas; abridores de cartas; fitas adesivas e distribuidores de fitas ade-

sivas; materiais de desenho, tábuas, canetas e instrumentos; estojos de desenho; álbuns de 

selos e moedas; sacos e envelopes; mata-borrões; ampara-livros, marcadores; marcadores 

para livros; cofrezinhos ou pequenas caixas para papelaria; telas para a pintura; blocos de 

notas; agendas; pastas para arquivo; blocos de escrever, blocos de notas, papel de escrita; 

papel de desenho; estojos para escrita; gizes, lousas, tabuletas para cartazes; bolsas para 

passaportes; bolsas para livros de cheques; elásticos para escritório; imagens; moldes ou pa-

drões; produtos para apagar, borrachas, fluídos para apagar; abridores de carta eléctricos; 

partituras musicais; placas para apagar; enfeites e decoração em papel e/ou cartão; lenço de 

papel; guardanapo de papel; sacos de almoço; malas [baús] e estojos em cartão; livros para 

colorir; ficheiros de relatório; papel com furos; cadernos de bolso; canetas de feltro; bandas 

para livro; conjuntos de lápis de chumbo preto; conjuntos de lápis de cor; réguas; tapetes 

para escrita; livros de autógrafos; agráfos; grampeador; cortadores de fita; sinais de aviso; 

máquinas de retalhar papel; máquinas e aparelhos para revestimentos plásticos; aparelhos 

eléctricos de fixação por calor para selagem de documentos e fotografias; porta-cartões e 

estojos; decorações de papel para caixas de almoço ou géneros alimentícios; álbuns; sacos 

[invólucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias plásticas]; biblioraptos 

[pastas para papéis]; caixas de cartão ou de papel; cartas [cartões]; suportes e estojos para 

selos e sinetes para lacrar; jornais de banda desenhada; compassos para desenho; fitas em 

papel ou cartões para o registo de programas de computador; papel para cópias [artigos 

de papelaria]; líquidos corretores [artigos de escritório]; dossiers; dedeiras [artigos de es-

critório]; bandeiras [em papel]; dobradeiras [artigos de escritório]; capas para papéis; fitas 

gomadas; lenços de bolso [em papel]; fichas [papelaria]; fitas de tinta para escrever; capas 

para papéis; rótulos, excepto de materiais têxteis; mapas; cartões de boas festas musicais; 

circulares; blocos [papelaria]; caixas de pintura [material escolar]; brochuras; cortadores de 

papel [artigo de escritório]; porta-minas [lapiseiras de minas]; selos de correio; autocolan-

tes [artigos de papelaria]; toalhas de mesa [em papel]; tachas; bilhetes; fitas para máquinas 

de escrever; máquinas de escrever [eléctricas ou não eléctricas]; papel ou tela de embrulho; 

escovas para a escrita; giz para escrever; computadores tablet para escrever; coberturas 

[capas] [papelaria]; capas de papel para vasos de flores; cortadores de papel [artigos de es-

critório]; babetes em papel; sacos para cozinhar em micro-ondas; filtros para café em papel; 

livretes [livrinhos]; modelos de bordados; corta-papel [artigos de escritório] [abre-cartas]; 

toalhas de mesa de papel; toalhas de mesa e guardanapos [em papel]; sinalizadores em pa-

pel ou em cartão; etiquetas para cartões de índice; lotes de papel; papel mata-borrão facial; 

autocolantes para telefone portátil; pinturas [quadros] emoldurados ou não; toalhas de 

papel; papel higiénico; aparelhos para plastificar documentos [artigos de escritório]; caixas 

de chapéus em cartão; aparelhos manuais de rotulagem; marcadores [artigos de papelaria]; 

bandejas de pintura; brochas [pincéis]; brochas para pintores; apagadores para quadros; pa-

pel de arroz (“papel Xuan”) para pintura e caligrafia; lápis mecânicos; moldes ou padrões 

[papelaria] de papel de parede; bilhetes de lotaria impressos; todos incluídos na classe 16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121759 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais; vestuário de praia; roupa de natação, fatos de ba-

nho; roupa desportiva; vestuário impermeável; luvas; mitenes; cintos; vestuário para crian-

ça, homem e senhora; vestuário para bebés; calças de bebés [vestuário]; babetes, excepto 

de papel; roupa interior; roupa para dormir e pijamas; roupões de banho; suspensórios; 

chapéus; bonés; visores solares; bóinas; toucas para banho e duche; regalo (vestuário); 

aquecedores de orelhas; roupa para o pescoço, gravata usada com fraque, laço, gravata 

laço; meias e collants [meias], meia-calça; cinta-liga; ligas para meias de calça; sapatos, 

sapatos de desporto; pantufas; calçado de praia; fatos de carnival; mangas para trabalho; 

lenços da cabeça; bandanas [lenços para pescoço]; sandálias de banho; chinelos de banho; 

botas de esqui; botas; cintas para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções pelo joelho; 

corpetes interiores; capotes [casacos]; punhos de camisa; estolas em pele; aros para usar na 

cabeça [vestuário]; chapelaria [vestuário]; casacos; jérsei [vestuário]; vestido sem alças, sem 

mangas, usado sobre uma blusa [peitilhos de camisas]; roupa de malha [vestuário]; roupas 

exteriores; sobretudos [vestuário]; calças; parcas; pullovers; sandálias; cachecóis; xailes; ca-

misas; combinados [roupa interior]; blusas; polainas [grevas]; botas de desporto; camisolas 

desportivas; fatos; fatos para o banho; T-shirts; calças; roupa interior; uniformes; coletes; 

fatos para esqui náutico; punhos de desporto (vestuário); lingerie; sapatos de ginástica; ca-

misolas justas [lingerie]; vestuário de ginástica; écharpes; vestuário de ciclista; cintas; todos 

incluídos na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121760 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e artigos de brincar; bonecas; brinquedos de peluche; ursos de peluche; 

figuras de brinquedos e conjuntos de jogos; artigos de ginástica e de desporto; bolas e ba-
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lões; decorações e ornamentos festivos; decorações e ornamentos para árvores de Natal; 

brindes para festas; veículos de brinquedo; veículos eléctricos (brinquedos); pranchas de 

surf; pranchas para a neve [“snowboard”]; patins de rodas alinhadas; patins para gelo; 

pranchas de skate; almofadas protectoras ou protectores para desportos e jogos; pistolas de 

ar [brinquedos]; gamão [jogos]; bolas de jogar; sinos para árvores de Natal; bolas de bilhar; 

mesas de bilhar; blocos de construção [brinquedos]; jogos de tabuleiro; bombons explo-

sivos [bombons com petardos]; patins com bota [combinado]; máquinas e aparelhos para 

jogos de quilhas; jogos de construção; suportes de velas para árvores de Natal; tabuleiro de 

damas; damas [jogos]; jogos de xadrez; tabuleiros para jogo de xadrez; Árvores de Natal de 

materiais sintéticos; suportes de árvores de Natal; aparelhos de prestidigitação; bombom 

explosivo [fogos de artifício de brinquedo]; copos para dados [jogos]; dardos; dados [jogos]; 

camas de bonecas; vestuário de bonecas; casas de bonecas; quartos de bonecas; jogos de 

dominós; tabuleiros para jogo de damas; jogos de damas; halteres; cotoveleiras [artigos de 

desporto]; exercitadores [expansores]; carrosséis de feiras; biberons para bonecas; anzóis 

de pesca; aparelhos para a pesca; barbatanas para natação; bóias de pesca; discos voadores 

[brinquedos]; jogos automáticos; tacos para jogos; aparelhos para jogos, sem ser os adapta-

dos para uso com um monitor; máquinas de vídeojogos; jogos portáteis com ecrãs de cristal 

líquido [lcd]; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; sacos de golfe; tacos de golfe; luvas de 

golfe; luvas para jogos e desporto; artigos para partidas [farsas]; carretos para papagaios 

de papel; papagaios de papel; joelheiras [artigos de desporto]; mahjong [jogos]; berlindes 

[jogos]; marionetes; máscaras de teatro; máscaras de brinquedo; móbiles [brinquedos]; mo-

delos de veículos à escala; artigos para festas dançantes [artigos de cotilhão]; almofadas de 

proteção [partes de vestuário de desporto]; jogos de salão; cápsulas fulminantes [brinque-

dos]; pistolas [brinquedos]; bolas de jogo; marionetas; raquetes; rocas [brinquedos]; jogos 

de argolas; cavalos de baloiço [brinquedos]; patins de rodas; pranchas à vela; esquis; trenós 

[artigos desportivos]; tobogans [artigos de desporto]; bolas de sabão [brinquedos]; piões 

[brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicletas de ginástica [estáticas]; piscinas 

[brinquedos]; barbatanas para natação [“flippers”]; baloiços; mesas para ténis de mesa; 

brinquedos para animais domésticos; esquis aquáticos; artigos de brincar para natação, jo-

gos de água, desporto e actividades; bolas de praia; máquinas de jogo automáticas, de pré-

-pagamento; capas especialmente concebidas para esquis e pranchas de surf; cartão de bin-

go; redes para borboletas; cartas de jogar; confete; patins em linha; puzzles; caleidoscópios; 

mastros para pranchas à vela; sacos de rede para a pesca; veículos de brinquedo radiocon-

trolados; roletas; globos de neve; raquetes para a neve; cartas de jogar Japonesas; coletes de 

natação; cintos de natação; bóias flutuantes para o banho e natação; dispositivos flutuantes 

para natação; flutuadores para natação; chapéus de festa em papel; aparelhos para o cultu-

rismo; fichas para jogos de azar ou fortuna; bilhetes de raspar para jogar jogos de loteria; 

kits de modelos de montar em miniatura [brinquedos]; jogo de pachinko; slot machines; 

brinquedos insufláveis; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121761 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG
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 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; funções administrativas; ser-

viços de venda por grosso e venda a retalho, incluindo serviços de retalho e grossista on-

-line; serviços de retalho de supermercados; serviços de consultoria para consumidores; 

fornecimento de informações comerciais na Internet, nomeadamente informações sobre 

produtos de consumo, sobre aconselhamento aos consumidores e sobre serviços ao consu-

midor; serviços electrónicos de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121762 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecer teleconferências multimédia via web, vídeocon-

ferência e serviços de reuniões on-line que permitem, de forma simultânea e assíncrona a 

visualização, partilha, edição e discussão de documentos, dados e imagens pelos partici-

pantes através de um navegador web; fornecer aos clientes acesso on-line a relatórios on-

-line relacionados com o desempenho, eficácia e status de aplicativos baseados na web, tele-

conferências, vídeoconferências e reuniões; fornecer aos utilizadores acesso remoto seguro 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração on-

-line que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos parti-

lhados, dados, listas de tarefas e fóruns de discussão; serviços de radiodifusão na Internet, 

que fornecem base de dados on-line de informações relativas à plataforma de apresentação 

de reclamações na Internet; fornecimento de acesso às telecomunicações e ligações à base 

de dados informática e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; serviços de tele-

comunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas na web), programas 

informáticos e dados; fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases 

de dados; fornecimento de acesso às telecomunicações, às instalações e estruturas da rede 

global de internet; comunicação por terminais de computadores; comunicação por redes de 

fibra óptica; transmissão assistida por computador de mensagens e imagens; transmissão 

via fax; envio de mensagens; serviços de paging; aluguer de modems; serviços de comunica-

ção de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamentos de telecomunicações; envio, 

recepção e encaminhamento de mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; e serviços de transmissão de encomendas; serviços de víde-

oconferência; recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de imagens fixas e/ou       

de imagens em movimento, tais como caracteres, mensagens, música e imagens, telegra-

mas, informações e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, telex, por cabo, 

informáticos e por satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 
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e em movimento e dados quer sob forma comprimida ou não comprimida e em tempo real 

ou atrasado; mensagens electrónicas, comunicação de conferência por boletim electrónico 

que permite aos utilizadores realizar uma conversa interactiva em tempo real entre um 

terminal de computador e um boletim electrónico contendo fotos e informações de ima-

gens em movimento e informações de voz, tais como caracteres; fornecimento de painéis 

electrónicos e painéis de mensagens para a transmissão de mensagens; fornecimento de 

fóruns de discussão on-line; serviços de radiodifusão televisiva; radiodifusão e transmissão 

de programas de rádio e televisão; radiodifusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos electrónicos de computador; transmissão de infor-

mações relativas a compras on-line e serviços gerais de retalho; serviços de transmissão de 

vídeo sob pedido; serviços de agência de notícias; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas na rede informática global para a pesquisa e obtenção de informações, dados, 

sítios Web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso a utiliza-

dores a uma base de dados informática que contém publicações electrónicas, quadros de 

mensagens, bases de dados e informações acessíveis através de computador; operação de 

salas de chat (serviços sala de chat); acesso de múltiplos utilizadores a redes informáticas 

globais de informação para a transferência e disseminação de uma vasta gama de informa-

ções; fornecimento de acesso a um sítio Web numa rede informática mundial através da 

qual terceiros possam oferecer bens e serviços, realizar e cumprir ordens, celebrar contra-

tos e realizar transacções comerciais; fornecimento de acesso a um sítio Web interactivo 

numa rede informática mundial para que terceiros apresentem informações, respondam a 

pedidos e efectuem encomendas de produtos, serviços e oportunidades de negócio; servi-

ços de comunicações, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; 

transmissão de informações através de comunicações de dados para suporte à tomada de 

decisões; transmissão de informações através de sistemas de comunicação por vídeo; ser-

viços de conferência via web; serviços de comunicações electrónicas para estabelecimento 

de salas de chat virtuais através de mensagens de texto; fornecimento de quadros electró-

nicos de boletins para o envio e transmissão de mensagens entre e entre utilizadores de 

computadores relativamente a produtos, serviços e propostas e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um quadro de discussão interactivo para a publicação, promoção, venda 

e revenda de artigos através de uma rede informática global; fornecimento de serviços de 

correio electrónico e encaminhamento de correio electrónico; comunicação de áudio e ví-

deo através de computadores e redes informáticas e através de uma rede global de comuni-

cações; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de tempo de concessão de acesso 

a painéis e bases de dados interactivos; fornecimento de acesso a boletins electrónicos para 

o envio e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores em relação a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócio; fornecimento de acesso a agenda electrónica, 

livro de endereços e funcionalidades de notas, através de redes informáticas locais e glo-

bais; fornecimento de acesso e instalações de vídeo e/ou teleconferência; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios web a terceiros para facilitar o comércio electrónico e tran-

sacções comerciais do mundo real; serviços de consultadoria, de informação e de aconse-

lhamento relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121763 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; publicação de textos, livros e revistas (excepto textos publicitários); publicação 

de diagramas, imagens e fotografias; publicação de jornais, revistas e periódicos; serviços 

de educação, formação e instrução relacionados com telecomunicações, computadores, 

programas informáticos, concepção de sítios web, comércio electrónico, gestão de empre-

sas e publicidade; fornecimento de educação, recreação, ensino, instrução e formação in-

teractivos e não interactivos; concepção de cursos, exames e qualificações; entretenimento 

fornecido através de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços de jogos electróni-

cos prestados através da Internet; fornecimento de informações relativas às actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, sociais e culturais; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); organização, reali-

zação, acolhimento e condução de concursos de canto; organização, realização, acolhimen-

to e condução de concertos; organização, realização, acolhimento e condução de eventos 

e competições para com fins educativos ou de entretenimento; organização, realização, 

acolhimento e condução de jogos e missões; serviços de agência de bilhetes de entreteni-

mento; informações relativas ao entretenimento ou à educação, fornecidas on-line a partir 

de uma base de dados informática ou da Internet; fornecimento de música digital (não 

descarregável) a partir da Internet; fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de sítios Internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com o pla-

neamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual ao vivo ou gravado para radiodifusão por cabo terrestre, canais por 

satélite, Internet, sistemas sem fios ou outros meios de comunicação; serviços de entreteni-

mento musical; aluguer de gravações sonoras; preparação de programas de entretenimento, 

de educação, de documentários e de notícias para a radiodifusão; serviços de jornalismo; 

informações relativas a acontecimentos desportivos ou culturais, assuntos correntes e no-

tícias de última hora fornecidos por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou 

por outros meios electrónicos; produção de televisão, rádio e filmes; preparação e produção 

de programas de televisão; fornecimento de informações, dados, gráficos, som, música, 

vídeos, animações e textos para fins de entretenimento; serviços de jogos; fornecimento de 

clubes de recreação, instalações desportivas e ginásio; serviços de clube de entretenimento, 

discoteca, desfile de moda e clube noturno; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, realização e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e oficinas de formação; organização e realização 

de exposições, desfiles de moda, espectáculos educativos e espectáculos e performances 

culturais; serviços de exposições e galerias de arte; serviços de galeria de arte relacionados 

com aluguer (“leasing”) de artes plásticas; serviços de formação relativos a saúde e segu-

rança ocupacional, conservação ambiental; fornecimento de classes sobre charutos e degus-

tação de vinho; fornecimento de informações educativas sobre materiais de investigação e 

sua agência; organização, realização, planeamento e gestão de seminários; treino de ani-

mais; direcção da produção de programas de radiodifusão; serviços de instrução relaciona-

dos com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo equipamento audiovisual, uti-

lizados na produção de programas de radiodifusão; fornecimento de estúdios audiovisuais; 

fornecimento de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectá-

culos, peças de teatro, música ou formação pedagógica; agências de reservas de entreteni-
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mento; aluguer e arrendamento de filmes cinematográficos; aluguer e arrendamento de ins-

trumentos musicais; aluguer e locação de programas de televisão; aluguer e locação de apa-

relhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivos; 

serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de softwa-

re de entretenimento; fornecimento de vídeojogos, jogos de computador, som ou imagens, 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

e concursos informáticos on-line; aluguer de fitas de vídeo pré gravadas; aluguer e locação 

de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de arcadas; empréstimo de 

fotografias; fotografia; tradução; interpretação de línguas; programas de educação e forma-

ção no domínio da gestão de riscos; programas de educação e formação relacionados com 

a certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consultadoria, de 

informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; organização, 

gestão ou gestão de eventos de vídeojogos; fornecimento de jogos através de comunicação 

por vídeojogos de consumo; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121764 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, investigação e concepção relacionados com aqueles ser-

viços, serviços de análise e investigação industrial; concepção e desenvolvimento de hard-

ware e software; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informações, 

dados, documentos e imagens através da Internet; fornecedor de serviço de aplicações 

(ASP), nomeadamente, alojamento de aplicações informáticas de terceiros; fornecedor de 

serviço de aplicações (ASP), fornecendo software nos campos de conferências via web, 

conferência de áudio, mensagens electrónicas, colaboração de documentos, vídeoconfe-

rência e processamento de voz e chamadas; fornecimento de software não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações de software; serviços de assistên-

cia técnica relacionados com software e aplicações informáticas fornecidos on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma 

comunidade on-line para utilizadores registados participarem em discussões, obterem 

feedback dos seus pares, formarem comunidades virtuais, participarem em redes sociais e 

partilharem documentos; aconselhamento informático aos utilizadores da Internet através 

de uma linha directa de apoio; serviços informáticos relacionados com a criação de índices 

de informação, sítios e recursos em redes informáticas; fornecimento de motores de busca; 

concepção de computadores, computadores portáteis [notebooks], computadores portáteis 

[laptops], computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais 

digitais e media players pessoais; concepção de telemóveis e telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação de computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise de computadores; programação de computa-
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dores para defesa contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento 

de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para a troca de dados; 

concepção de software; concepção de sistema para computador; concepção e desenvolvi-

mento de páginas web; alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software 

de aplicação de computador para pesquisar e recuperar informações de bases de dados e 

redes de computadores; fornecimento de informações técnicas sob pedido específico dos 

utilizadores finais, por telefone ou rede informática mundial; serviços de consultadoria em 

matéria de software; serviços informáticos relacionados com a pesquisa personalizada de 

bases de dados e de sítios Internet informáticos; codificação e descodificação de compu-

tadores e de sinais electrónicos; conversão de dados físicos e documentos em formato de 

media electrónica; serviços de testes e avaliação; serviços de arquitectura e design; con-

cepção de interiores de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços informáticos e de 

rede; programas de gestão de riscos de segurança informática; informação sobre segurança 

informática, conhecimento e serviços de teste; serviços de controlo da garantia de quali-

dade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções comerciais e 

elaboração de relatórios a esse respeito; controlo de acesso a (serviços de segurança para) 

computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança de transmissão de dados e de 

transacções através de redes informáticas; consultoria no domínio da segurança de dados; 

consultadoria em matéria de segurança das telecomunicações; serviços de consultadoria, 

de informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; forneci-

mento de um site com tecnologia que permita aos utilizadores partilharem informações e 

conselhos; armazenamento electrónico de dados; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121765 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cine-

matográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), de 

salvamento e de ensino; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou de 

imagens; suportes magnéticos de dados, discos de gravação; discos compactos, DVDs e ou-

tros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados por moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computa-

dores; software de computador; extintores; ábacos; aparelhos de ensino audiovisual; bate-

rias; caixas de acumuladores; carregadores de baterias; binóculos; calculadoras; câmaras, 

câmaras cinematográficas e peças e acessórios; lentes para câmeras; medidas de capacida-

de; desenhos animados; leitores de cassetes; correntes para óculos; filmes cinematográficos 

[impressos]; relógios de ponto; leitores de discos compactos [leitores de cd]; discos compac-

tos [áudio e vídeo]; discos ópticos compactos; programas de sistemas operativos, gravados; 

programas de computador; software [programas de computador gravados]; computadores; 
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impressoras para computadores; lentes de contacto; estojos para lentes de contacto; apare-

lhos de processamento de dados; cintas [metros] de costureiras; campainhas de porta, eléc-

tricas; tradutores eletrónicos de bolso; extintores de incêndio; filmes impressos; alarmes de 

incêndio; lâmpadas de flash; caixilhos para diapositivos; aparelhos de regulação térmica; 

máquina de discos; lentes ópticas; balanças pesa-cartas; cintos de salvação; bóias de salva-

mento; coletes de salvação; barcos salva-vidas [jangadas de salvamento]; fechaduras eléc-

tricas; fechaduras electrónicas e chaves; suportes de dados magnéticos; cartões magnéticos 

codificados; codificadores magnéticos; ímanes; lupas; aparelhos, dispositivos e instrumen-

tos de medição; microfones; microscópios; tubos de néon para publicidade; computadores 

portáteis [notebooks]; canetas eletrónicas; discos acústicos; fotocopiadoras; calculadoras de 

bolso; aparelhos de projecção; telas de projecção; rádios; gira-discos; aparelhos de controlo 

remote; réguas [instrumentos de medida]; balanças; cartões de circuitos integrados [“smart 

cards”]; detectores de fumo; tomadas, fichas e outros contactos; aparelhos para a gravação 

de som; discos de gravação de som; aparelhos para a reprodução de som; aparelhos para a 

transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; lentes para óculos [óptica]; 

óculos de sol; interruptores eléctricos; tomadas de corrente; gravadores ou registadores de 

fita magnética; aparelhos telefónicos, receptores, transmissores, fios; telescópios; televisões; 

aparelhos de televisão; indicadores de temperatura; instalações eléctricas antiroubo; termó-

metros; termostatos; cassetes de vídeo, cartuchos de jogos de vídeo; registos de vídeo; fitas 

de vídeo; ecrãs de vídeo; gravadores de vídeo; processadores de texto; discos compactos de 

vídeo; discos versáteis digitais (vídeo); discos compactos de vídeo e leitores digitais de dis-

cos versáteis (vídeo); aparelhos de áudio e imagem com dispositivos de cantar; recepientes, 

suportes para cassetes áudio e vídeo, discos compactos, discos laser, discos de vídeo e dis-

cos versáteis digitais (vídeo); tapetes de rato; telefones, telefones sem fio, telefones móveis, 

telefones celulares e peças, seus encaixes e acessórios; caixas para telemóveis ou porta-tele-

móveis; pagers e suas partes e acessórios; caixas pagers ou porta-pagers; sacos, coberturas, 

contentores, suportes para telemóveis e pagers; auscultadores; fone; fones e microfones/alti-

-falante para uso de telefones celulares; indicadores de chamadas para telefones, telemóveis 

e pagers; máscaras usadas nos olhos para proteger da luz; agendas eletrónicas; campainhas 

de alarme eléctricas; alarmes; leitores de códigos de barras; barómetros; besouros [campai-

nhas]; besouros eléctricos [campainhas]; processadores; chips [circuitos integrados]; cronó-

grafos [aparelhos de registo do tempo]; teclados de computador; memórias para computa-

dores; periféricos informáticos; acopladores acústicos; acopladores [informática]; suportes 

de dados ópticos; discos ópticos; discos [magnéticos]; aparelhos de mergulho; máscaras de 

mergulho; fatos de mergulhador; painéis de informação electrónicos; canetas eletrónicas 

[canetas digitais] para unidades de visualização; cordões para monóculo; oculares; visores 

de protecção; telecopiadoras; filtros para a fotografia; disquetes; fitas de limpeza de cabe-

ças de leitura; higrómetros; circuitos integrados; aparelhos de intercomunicação; interfaces 

[informática]; máquinas de facturar; para-sóis para objectivas; unidades de banda magnéti-

ca [informática]; fitas magnéticas; colheres doseadoras; metrónomos; microprocessadores; 

modems (informática); máquinas de contagem e triagem de dinheiro; monitores [hardware]; 

monitores [programas informáticos]; rato [periféricos informáticos] [equipamento de pro-

cessamento de dados]; fibras ópticas [fios condutores de raios luminosos]; vidro óptico; arti-

gos de óptica; lentes ópticas; parquímetros; transferidores [instrumentos de medida]; postos 

radiotelegráficos; postos radiotelefónicos; scanners [equipamento informático]; semicondu-

tores; diapositivos [fotografia]; filmes para o registo de sons; aparelhos desmagnetizadores 

de bandas ou fitas magnéticas; fios telegráficos; telégrafos [aparelhos]; teleimpressoras; tele 

activadores; teleimpressor; distribuidores de bilhetes; transmissores [telecomunicação]; 

emissores [telecomunicações]; indicadores de vácuo; vídeofones; apitos de alarme; tampões 
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de ouvidos para mergulho; ampulhetas; óculos para desporto; capacetes de protecção para 

desporto; aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; programas de jo-

gos para computador; publicações eletrónicas [descarregáveis]; programas de computador 

[software descarregável]; reprodutores de som portáteis; satélites para uso científico; apoios 

de pulsos para utilização com computador; correias para telefone portátil; suporte para 

telefone portátil; cápsulas de antena para telefone portátil; circuitos electrónicos e CD-

-ROM que permitam a gravação de programas de reprodução automática para utilização 

de instrumentos musicais electrónicos; leitores multimédia portáteis; ficheiros de imagem 

descarregáveis; ficheiros de música descarregáveis; toques descarregáveis para telefones 

móveis; leitores de DVD; dispositivos para sistemas GPS; unidades de disco amovível [“USB 

flash drives”]; unidade de disco para computador; computadores portáteis [laptops]; díodos 

eletroluminiscentes [LED]; dispositivos de protecção pessoal contra os acidentes; máscaras 

de protecção; correias para telefones móveis; bússolas; ligações eléctricas; protectores de 

tomadas eléctricas; consolas de distribuição [electricidade]; kits de mãos livres para tele-

fones; mangueiras para combate de incêndios; agulheta para mangueira para combate de 

incêndios; programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo; programas de jogos para 

máquinas de jogos de vídeo domésticas; assistente digital pessoal; tampões de ouvidos para 

natação; tampões de ouvidos para motoristas; pilhas solares; computadores em forma de ta-

blet; acessórios para computador; desenhos animados [descarregáveis]; monóculos; smart-

phones e peças, seus encaixes e acessórios; computadores em forma de tablet e peças, seus 

encaixes e acessórios; leitores multimédia pessoais; computador periféricos; filmes para 

cinema, filmes e jogos para descarregáveis; câmeras digitais, leitores de livros electrónicos, 

smartphones; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121766 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nestas matérias, não incluídos noutras classes; materiais im-

pressos; materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para pape-

laria ou para uso doméstico; ferramentas e materiais para pintores; pincéis; máquinas de es-

crever e artigos de escritório; materiais de instrução ou de ensino; materiais plásticos para 

a embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressora; clichés de tipografia; 

calendários, livros, catálogos, postais, cartazes, publicações periódicas, publicações impres-

sas, jornais e revistas; cartões de boas-festas; instrumentos de escrita; selos de borracha; se-

los e sinetes para lacrar; almofadas de carimbos, almofadas de tinta; álbuns de fotografias; 

telas para moldura de quadros, imagens ou fotografias; cavaletes para pintura; papel absor-

vente de óleo para peles; suportes para fotografias; tintas; lenços de papel, papel higiénico, 

guardanapos de papel, para remoção de maquilhagem; toalhetes de papel; esteiras de mesa 

e bases para copos de papel ou em cartão; papel de embalagem, papel de embrulho e ma-
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teriais de embalagem; aguarelas para pintores; reproduções gráficas, retratos; litografias; 

canetas, lápis, estilógrafos, canetas esferográficas; pontas de caneta; porta canetas; porta-

-lápis [lapiseiras]; recargas para canetas e instrumentos de escrita; minas de lápis; lápis de 

cor, lápis de cera; estojos para canetas e lápis; apara-lápis; máquinas para afiar lápis; clips 

para papéis; pesos de papéis; alfinetes de papel, alfinetes de desenho; pastéis; pastas e colas 

para artigos de papelaria e de uso doméstico; papel maché; cestos para a correspondência 

e prateleiras; porta-cartas; abridores de cartas; fitas adesivas e distribuidores de fitas ade-

sivas; materiais de desenho, tábuas, canetas e instrumentos; estojos de desenho; álbuns de 

selos e moedas; sacos e envelopes; mata-borrões; ampara-livros, marcadores; marcadores 

para livros; cofrezinhos ou pequenas caixas para papelaria; telas para a pintura; blocos de 

notas; agendas; pastas para arquivo; blocos de escrever, blocos de notas, papel de escrita; 

papel de desenho; estojos para escrita; gizes, lousas, tabuletas para cartazes; bolsas para 

passaportes; bolsas para livros de cheques; elásticos para escritório; imagens; moldes ou pa-

drões; produtos para apagar, borrachas, fluídos para apagar; abridores de carta eléctricos; 

partituras musicais; placas para apagar; enfeites e decoração em papel e/ou cartão; lenço de 

papel; guardanapo de papel; sacos de almoço; malas [baús] e estojos em cartão; livros para 

colorir; ficheiros de relatório; papel com furos; cadernos de bolso; canetas de feltro; bandas 

para livro; conjuntos de lápis de chumbo preto; conjuntos de lápis de cor; réguas; tapetes 

para escrita; livros de autógrafos; agráfos; grampeador; cortadores de fita; sinais de aviso; 

máquinas de retalhar papel; máquinas e aparelhos para revestimentos plásticos; aparelhos 

eléctricos de fixação por calor para selagem de documentos e fotografias; porta-cartões e 

estojos; decorações de papel para caixas de almoço ou géneros alimentícios; álbuns; sacos 

[invólucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias plásticas]; biblioraptos 

[pastas para papéis]; caixas de cartão ou de papel; cartas [cartões]; suportes e estojos para 

selos e sinetes para lacrar; jornais de banda desenhada; compassos para desenho; fitas em 

papel ou cartões para o registo de programas de computador; papel para cópias [artigos 

de papelaria]; líquidos corretores [artigos de escritório]; dossiers; dedeiras [artigos de es-

critório]; bandeiras [em papel]; dobradeiras [artigos de escritório]; capas para papéis; fitas 

gomadas; lenços de bolso [em papel]; fichas [papelaria]; fitas de tinta para escrever; capas 

para papéis; rótulos, excepto de materiais têxteis; mapas; cartões de boas festas musicais; 

circulares; blocos [papelaria]; caixas de pintura [material escolar]; brochuras; cortadores de 

papel [artigo de escritório]; porta-minas [lapiseiras de minas]; selos de correio; autocolan-

tes [artigos de papelaria]; toalhas de mesa [em papel]; tachas; bilhetes; fitas para máquinas 

de escrever; máquinas de escrever [eléctricas ou não eléctricas]; papel ou tela de embrulho; 

escovas para a escrita; giz para escrever; computadores tablet para escrever; coberturas 

[capas] [papelaria]; capas de papel para vasos de flores; cortadores de papel [artigos de es-

critório]; babetes em papel; sacos para cozinhar em micro-ondas; filtros para café em papel; 

livretes [livrinhos]; modelos de bordados; corta-papel [artigos de escritório] [abre-cartas]; 

toalhas de mesa de papel; toalhas de mesa e guardanapos [em papel]; sinalizadores em pa-

pel ou em cartão; etiquetas para cartões de índice; lotes de papel; papel mata-borrão facial; 

autocolantes para telefone portátil; pinturas [quadros] emoldurados ou não; toalhas de 

papel; papel higiénico; aparelhos para plastificar documentos [artigos de escritório]; caixas 

de chapéus em cartão; aparelhos manuais de rotulagem; marcadores [artigos de papelaria]; 

bandejas de pintura; brochas [pincéis]; brochas para pintores; apagadores para quadros; pa-

pel de arroz (“papel Xuan”) para pintura e caligrafia; lápis mecânicos; moldes ou padrões 

[papelaria] de papel de parede; bilhetes de lotaria impressos; todos incluídos na classe 16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121767 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais; vestuário de praia; roupa de natação, fatos de ba-

nho; roupa desportiva; vestuário impermeável; luvas; mitenes; cintos; vestuário para crian-

ça, homem e senhora; vestuário para bebés; calças de bebés [vestuário]; babetes, excepto 

de papel; roupa interior; roupa para dormir e pijamas; roupões de banho; suspensórios; 

chapéus; bonés; visores solares; bóinas; toucas para banho e duche; regalo (vestuário); 

aquecedores de orelhas; roupa para o pescoço, gravata usada com fraque, laço, gravata 

laço; meias e collants [meias], meia-calça; cinta-liga; ligas para meias de calça; sapatos, 

sapatos de desporto; pantufas; calçado de praia; fatos de carnival; mangas para trabalho; 

lenços da cabeça; bandanas [lenços para pescoço]; sandálias de banho; chinelos de banho; 

botas de esqui; botas; cintas para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções pelo joelho; 

corpetes interiores; capotes [casacos]; punhos de camisa; estolas em pele; aros para usar na 

cabeça [vestuário]; chapelaria [vestuário]; casacos; jérsei [vestuário]; vestido sem alças, sem 

mangas, usado sobre uma blusa [peitilhos de camisas]; roupa de malha [vestuário]; roupas 

exteriores; sobretudos [vestuário]; calças; parcas; pullovers; sandálias; cachecóis; xailes; ca-

misas; combinados [roupa interior]; blusas; polainas [grevas]; botas de desporto; camisolas 

desportivas; fatos; fatos para o banho; T-shirts; calças; roupa interior; uniformes; coletes; 

fatos para esqui náutico; punhos de desporto (vestuário); lingerie; sapatos de ginástica; ca-

misolas justas [lingerie]; vestuário de ginástica; écharpes; vestuário de ciclista; cintas; todos 

incluídos na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121768 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e artigos de brincar; bonecas; brinquedos de peluche; ursos de peluche; 

figuras de brinquedos e conjuntos de jogos; artigos de ginástica e de desporto; bolas e ba-



N.º 29 — 19-7-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 11033

lões; decorações e ornamentos festivos; decorações e ornamentos para árvores de Natal; 

brindes para festas; veículos de brinquedo; veículos eléctricos (brinquedos); pranchas de 

surf; pranchas para a neve [“snowboard”]; patins de rodas alinhadas; patins para gelo; 

pranchas de skate; almofadas protectoras ou protectores para desportos e jogos; pistolas de 

ar [brinquedos]; gamão [jogos]; bolas de jogar; sinos para árvores de Natal; bolas de bilhar; 

mesas de bilhar; blocos de construção [brinquedos]; jogos de tabuleiro; bombons explo-

sivos [bombons com petardos]; patins com bota [combinado]; máquinas e aparelhos para 

jogos de quilhas; jogos de construção; suportes de velas para árvores de Natal; tabuleiro de 

damas; damas [jogos]; jogos de xadrez; tabuleiros para jogo de xadrez; Árvores de Natal de 

materiais sintéticos; suportes de árvores de Natal; aparelhos de prestidigitação; bombom 

explosivo [fogos de artifício de brinquedo]; copos para dados [jogos]; dardos; dados [jogos]; 

camas de bonecas; vestuário de bonecas; casas de bonecas; quartos de bonecas; jogos de 

dominós; tabuleiros para jogo de damas; jogos de damas; halteres; cotoveleiras [artigos de 

desporto]; exercitadores [expansores]; carrosséis de feiras; biberons para bonecas; anzóis 

de pesca; aparelhos para a pesca; barbatanas para natação; bóias de pesca; discos voadores 

[brinquedos]; jogos automáticos; tacos para jogos; aparelhos para jogos, sem ser os adapta-

dos para uso com um monitor; máquinas de vídeojogos; jogos portáteis com ecrãs de cristal 

líquido [lcd]; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; sacos de golfe; tacos de golfe; luvas de 

golfe; luvas para jogos e desporto; artigos para partidas [farsas]; carretos para papagaios 

de papel; papagaios de papel; joelheiras [artigos de desporto]; mahjong [jogos]; berlindes 

[jogos]; marionetes; máscaras de teatro; máscaras de brinquedo; móbiles [brinquedos]; 

modelos de veículos à escala; artigos para festas dançantes [artigos de cotilhão]; almofadas 

de proteção [partes de vestuário de desporto]; jogos de salão; cápsulas fulminantes [brin-

quedos]; pistolas [brinquedos]; bolas de jogo; marionetas; raquetes; rocas [brinquedos]; 

jogos de argolas; cavalos de baloiço [brinquedos]; patins de rodas; pranchas à vela; esquis; 

trenós [artigos desportivos]; tobogans [artigos de desporto]; bolas de sabão [brinquedos]; 

piões [brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicletas de ginástica [estáticas]; 

piscinas [brinquedos]; barbatanas para natação [“flippers”]; baloiços; mesas para ténis de 

mesa; brinquedos para animais domésticos; esquis aquáticos; artigos de brincar para nata-

ção, jogos de água, desporto e actividades; bolas de praia; máquinas de jogo automáticas, 

de pré-pagamento; capas especialmente concebidas para esquis e pranchas de surf; cartão 

de bingo; redes para borboletas; cartas de jogar; confete; patins em linha; puzzles; calei-

doscópios; mastros para pranchas à vela; sacos de rede para a pesca; veículos de brinquedo 

radiocontrolados; roletas; globos de neve; raquetes para a neve; cartas de jogar Japonesas; 

coletes de natação; cintos de natação; bóias flutuantes para o banho e natação; dispositivos 

flutuantes para natação; flutuadores para natação; chapéus de festa em papel; aparelhos 

para o culturismo; fichas para jogos de azar ou fortuna; bilhetes de raspar para jogar jogos 

de loteria; kits de modelos de montar em miniatura [brinquedos]; jogo de pachinko; slot 

machines; brinquedos insufláveis; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121769 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG
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 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; funções administrativas; ser-

viços de venda por grosso e venda a retalho, incluindo serviços de retalho e grossista on-

-line; serviços de retalho de supermercados; serviços de consultoria para consumidores; 

fornecimento de informações comerciais na Internet, nomeadamente informações sobre 

produtos de consumo, sobre aconselhamento aos consumidores e sobre serviços ao consu-

midor; serviços electrónicos de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121770 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecer teleconferências multimédia via web, vídeocon-

ferência e serviços de reuniões on-line que permitem, de forma simultânea e assíncrona a 

visualização, partilha, edição e discussão de documentos, dados e imagens pelos partici-

pantes através de um navegador web; fornecer aos clientes acesso on-line a relatórios on-

-line relacionados com o desempenho, eficácia e status de aplicativos baseados na web, tele-

conferências, vídeoconferências e reuniões; fornecer aos utilizadores acesso remoto seguro 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração on-

-line que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos parti-

lhados, dados, listas de tarefas e fóruns de discussão; serviços de radiodifusão na Internet, 

que fornecem base de dados on-line de informações relativas à plataforma de apresentação 

de reclamações na Internet; fornecimento de acesso às telecomunicações e ligações à base 

de dados informática e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; serviços de tele-

comunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas na web), programas 

informáticos e dados; fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases 

de dados; fornecimento de acesso às telecomunicações, às instalações e estruturas da rede 

global de internet; comunicação por terminais de computadores; comunicação por redes de 

fibra óptica; transmissão assistida por computador de mensagens e imagens; transmissão 

via fax; envio de mensagens; serviços de paging; aluguer de modems; serviços de comunica-

ção de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamentos de telecomunicações; envio, 

recepção e encaminhamento de mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; e serviços de transmissão de encomendas; serviços de vídeo-

conferência; recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de imagens fixas e/ou de 

imagens em movimento, tais como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informações e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, telex, por cabo, 

informáticos e por satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 
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e em movimento e dados quer sob forma comprimida ou não comprimida e em tempo real 

ou atrasado; mensagens electrónicas, comunicação de conferência por boletim electrónico 

que permite aos utilizadores realizar uma conversa interactiva em tempo real entre um 

terminal de computador e um boletim electrónico contendo fotos e informações de ima-

gens em movimento e informações de voz, tais como caracteres; fornecimento de painéis 

electrónicos e painéis de mensagens para a transmissão de mensagens; fornecimento de 

fóruns de discussão on-line; serviços de radiodifusão televisiva; radiodifusão e transmissão 

de programas de rádio e televisão; radiodifusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos electrónicos de computador; transmissão de infor-

mações relativas a compras on-line e serviços gerais de retalho; serviços de transmissão de 

vídeo sob pedido; serviços de agência de notícias; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas na rede informática global para a pesquisa e obtenção de informações, dados, 

sítios Web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso a utiliza-

dores a uma base de dados informática que contém publicações electrónicas, quadros de 

mensagens, bases de dados e informações acessíveis através de computador; operação de 

salas de chat (serviços sala de chat); acesso de múltiplos utilizadores a redes informáticas 

globais de informação para a transferência e disseminação de uma vasta gama de informa-

ções; fornecimento de acesso a um sítio Web numa rede informática mundial através da 

qual terceiros possam oferecer bens e serviços, realizar e cumprir ordens, celebrar contra-

tos e realizar transacções comerciais; fornecimento de acesso a um sítio Web interactivo 

numa rede informática mundial para que terceiros apresentem informações, respondam a 

pedidos e efectuem encomendas de produtos, serviços e oportunidades de negócio; servi-

ços de comunicações, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; 

transmissão de informações através de comunicações de dados para suporte à tomada de 

decisões; transmissão de informações através de sistemas de comunicação por vídeo; ser-

viços de conferência via web; serviços de comunicações electrónicas para estabelecimento 

de salas de chat virtuais através de mensagens de texto; fornecimento de quadros electró-

nicos de boletins para o envio e transmissão de mensagens entre e entre utilizadores de 

computadores relativamente a produtos, serviços e propostas e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um quadro de discussão interactivo para a publicação, promoção, venda 

e revenda de artigos através de uma rede informática global; fornecimento de serviços de 

correio electrónico e encaminhamento de correio electrónico; comunicação de áudio e ví-

deo através de computadores e redes informáticas e através de uma rede global de comuni-

cações; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de tempo de concessão de acesso 

a painéis e bases de dados interactivos; fornecimento de acesso a boletins electrónicos para 

o envio e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores em relação a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócio; fornecimento de acesso a agenda electrónica, 

livro de endereços e funcionalidades de notas, através de redes informáticas locais e glo-

bais; fornecimento de acesso e instalações de vídeo e/ou teleconferência; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios web a terceiros para facilitar o comércio electrónico e tran-

sacções comerciais do mundo real; serviços de consultadoria, de informação e de aconse-

lhamento relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121771 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; publicação de textos, livros e revistas (excepto textos publicitários); publicação 

de diagramas, imagens e fotografias; publicação de jornais, revistas e periódicos; serviços 

de educação, formação e instrução relacionados com telecomunicações, computadores, 

programas informáticos, concepção de sítios web, comércio electrónico, gestão de empre-

sas e publicidade; fornecimento de educação, recreação, ensino, instrução e formação in-

teractivos e não interactivos; concepção de cursos, exames e qualificações; entretenimento 

fornecido através de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços de jogos electróni-

cos prestados através da Internet; fornecimento de informações relativas às actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, sociais e culturais; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); organização, reali-

zação, acolhimento e condução de concursos de canto; organização, realização, acolhimen-

to e condução de concertos; organização, realização, acolhimento e condução de eventos 

e competições para com fins educativos ou de entretenimento; organização, realização, 

acolhimento e condução de jogos e missões; serviços de agência de bilhetes de entreteni-

mento; informações relativas ao entretenimento ou à educação, fornecidas on-line a partir 

de uma base de dados informática ou da Internet; fornecimento de música digital (não 

descarregável) a partir da Internet; fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de sítios Internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com o pla-

neamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual ao vivo ou gravado para radiodifusão por cabo terrestre, canais por 

satélite, Internet, sistemas sem fios ou outros meios de comunicação; serviços de entreteni-

mento musical; aluguer de gravações sonoras; preparação de programas de entretenimento, 

de educação, de documentários e de notícias para a radiodifusão; serviços de jornalismo; 

informações relativas a acontecimentos desportivos ou culturais, assuntos correntes e no-

tícias de última hora fornecidos por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou 

por outros meios electrónicos; produção de televisão, rádio e filmes; preparação e produção 

de programas de televisão; fornecimento de informações, dados, gráficos, som, música, 

vídeos, animações e textos para fins de entretenimento; serviços de jogos; fornecimento de 

clubes de recreação, instalações desportivas e ginásio; serviços de clube de entretenimento, 

discoteca, desfile de moda e clube noturno; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, realização e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e oficinas de formação; organização e realização 

de exposições, desfiles de moda, espectáculos educativos e espectáculos e performances 

culturais; serviços de exposições e galerias de arte; serviços de galeria de arte relacionados 

com aluguer (“leasing”) de artes plásticas; serviços de formação relativos a saúde e segu-

rança ocupacional, conservação ambiental; fornecimento de classes sobre charutos e degus-

tação de vinho; fornecimento de informações educativas sobre materiais de investigação e 

sua agência; organização, realização, planeamento e gestão de seminários; treino de ani-

mais; direcção da produção de programas de radiodifusão; serviços de instrução relaciona-

dos com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo equipamento audiovisual, uti-

lizados na produção de programas de radiodifusão; fornecimento de estúdios audiovisuais; 

fornecimento de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectá-

culos, peças de teatro, música ou formação pedagógica; agências de reservas de entreteni-
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mento; aluguer e arrendamento de filmes cinematográficos; aluguer e arrendamento de ins-

trumentos musicais; aluguer e locação de programas de televisão; aluguer e locação de apa-

relhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivos; 

serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de softwa-

re de entretenimento; fornecimento de videojogos, jogos de computador, som ou imagens, 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

e concursos informáticos on-line; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e locação 

de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de arcadas; empréstimo de 

fotografias; fotografia; tradução; interpretação de línguas; programas de educação e forma-

ção no domínio da gestão de riscos; programas de educação e formação relacionados com 

a certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consultadoria, de 

informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; organização, 

gestão ou gestão de eventos de videojogos; fornecimento de jogos através de comunicação 

por videojogos de consumo; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121772 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, investigação e concepção relacionados com aqueles ser-

viços, serviços de análise e investigação industrial; concepção e desenvolvimento de hard-

ware e software; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informações, 

dados, documentos e imagens através da Internet; fornecedor de serviço de aplicações 

(ASP), nomeadamente, alojamento de aplicações informáticas de terceiros; fornecedor de 

serviço de aplicações (ASP), fornecendo software nos campos de conferências via web, 

conferência de áudio, mensagens electrónicas, colaboração de documentos, videoconfe-

rência e processamento de voz e chamadas; fornecimento de software não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações de software; serviços de assistên-

cia técnica relacionados com software e aplicações informáticas fornecidos on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma 

comunidade on-line para utilizadores registados participarem em discussões, obterem 

feedback dos seus pares, formarem comunidades virtuais, participarem em redes sociais e 

partilharem documentos; aconselhamento informático aos utilizadores da Internet através 

de uma linha directa de apoio; serviços informáticos relacionados com a criação de índices 

de informação, sítios e recursos em redes informáticas; fornecimento de motores de busca; 

concepção de computadores, computadores portáteis [notebooks], computadores portáteis 

[laptops], computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pes-

soais digitais e media players pessoais; concepção de telemóveis e telefones inteligentes; con-

cepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação de computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise de computadores; programação de computa-
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dores para defesa contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento 

de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para a troca de dados; 

concepção de software; concepção de sistema para computador; concepção e desenvolvi-

mento de páginas web; alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software 

de aplicação de computador para pesquisar e recuperar informações de bases de dados e 

redes de computadores; fornecimento de informações técnicas sob pedido específico dos 

utilizadores finais, por telefone ou rede informática mundial; serviços de consultadoria em 

matéria de software; serviços informáticos relacionados com a pesquisa personalizada de 

bases de dados e de sítios Internet informáticos; codificação e descodificação de compu-

tadores e de sinais electrónicos; conversão de dados físicos e documentos em formato de 

media electrónica; serviços de testes e avaliação; serviços de arquitectura e design; con-

cepção de interiores de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços informáticos e de 

rede; programas de gestão de riscos de segurança informática; informação sobre segurança 

informática, conhecimento e serviços de teste; serviços de controlo da garantia de quali-

dade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções comerciais e 

elaboração de relatórios a esse respeito; controlo de acesso a (serviços de segurança para) 

computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança de transmissão de dados e de 

transacções através de redes informáticas; consultoria no domínio da segurança de dados; 

consultadoria em matéria de segurança das telecomunicações; serviços de consultadoria, 

de informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; forneci-

mento de um site com tecnologia que permita aos utilizadores partilharem informações e 

conselhos; armazenamento electrónico de dados; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121773 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cine-

matográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), 

de salvamento e de ensino; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou 

de imagens; suportes magnéticos de dados, discos de gravação; discos compactos, DVDs 

e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados por moedas; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software de computador; extintores; ábacos; aparelhos de ensino audiovi-

sual; baterias; caixas de acumuladores; carregadores de baterias; binóculos; calculadoras; 

câmaras, câmaras cinematográficas e peças e acessórios; lentes para câmeras; medidas de 

capacidade; desenhos animados; leitores de cassetes; correntes para óculos; filmes cine-

matográficos [impressos]; relógios de ponto; leitores de discos compactos [leitores de cd]; 

discos compactos [áudio e vídeo]; discos ópticos compactos; programas de sistemas opera-

tivos, gravados; programas de computador; software [programas de computador gravados]; 
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computadores; impressoras para computadores; lentes de contacto; estojos para lentes de 

contacto; aparelhos de processamento de dados; cintas [metros] de costureiras; campainhas 

de porta, eléctricas; tradutores eletrónicos de bolso; extintores de incêndio; filmes impres-

sos; alarmes de incêndio; lâmpadas de flash; caixilhos para diapositivos; aparelhos de regu-

lação térmica; máquina de discos; lentes ópticas; balanças pesa-cartas; cintos de salvação; 

bóias de salvamento; coletes de salvação; barcos salva-vidas [jangadas de salvamento]; 

fechaduras eléctricas; fechaduras electrónicas e chaves; suportes de dados magnéticos; car-

tões magnéticos codificados; codificadores magnéticos; ímanes; lupas; aparelhos, dispositi-

vos e instrumentos de medição; microfones; microscópios; tubos de néon para publicidade; 

computadores portáteis [notebooks]; canetas eletrónicas; discos acústicos; fotocopiadoras; 

calculadoras de bolso; aparelhos de projecção; telas de projecção; rádios; gira-discos; apa-

relhos de controlo remote; réguas [instrumentos de medida]; balanças; cartões de circuitos 

integrados [“smart cards”]; detectores de fumo; tomadas, fichas e outros contactos; apare-

lhos para a gravação de som; discos de gravação de som; aparelhos para a reprodução de 

som; aparelhos para a transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; len-

tes para óculos [óptica]; óculos de sol; interruptores eléctricos; tomadas de corrente; grava-

dores ou registadores de fita magnética; aparelhos telefónicos, receptores, transmissores, 

fios; telescópios; televisões; aparelhos de televisão; indicadores de temperatura; instalações 

eléctricas antiroubo; termómetros; termostatos; cassetes de vídeo, cartuchos de jogos de 

vídeo; registos de vídeo; fitas de video; ecrãs de video; gravadores de video; processadores 

de texto; discos compactos de video; discos versáteis digitais (vídeo); discos compactos de 

vídeo e leitores digitais de discos versáteis (vídeo); aparelhos de áudio e imagem com dis-

positivos de cantar; recipientes, suportes para cassetes áudio e vídeo, discos compactos, 

discos laser, discos de vídeo e discos versáteis digitais (vídeo); tapetes de rato; telefones, 

telefones sem fio, telefones móveis, telefones celulares e peças, seus encaixes e acessórios; 

caixas para telemóveis ou porta-telemóveis; pagers e suas partes e acessórios; caixas pa-

gers ou porta-pagers; sacos, coberturas, contentores, suportes para telemóveis e pagers; 

auscultadores; fone; fones e microfones/alti-falante para uso de telefones celulares; indi-

cadores de chamadas para telefones, telemóveis e pagers; máscaras usadas nos olhos para 

proteger da luz; agendas eletrónicas; campainhas de alarme eléctricas; alarmes; leitores de 

códigos de barras; barómetros; besouros [campainhas]; besouros eléctricos [campainhas]; 

processadores; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; 

teclados de computador; memórias para computadores; periféricos informáticos; acoplado-

res acústicos; acopladores [informática]; suportes de dados ópticos; discos ópticos; discos 

[magnéticos]; aparelhos de mergulho; máscaras de mergulho; fatos de mergulhador; painéis 

de informação electrónicos; canetas eletrónicas [canetas digitais] para unidades de visuali-

zação; cordões para monóculo; oculares; visores de protecção; telecopiadoras; filtros para a 

fotografia; disquetes; fitas de limpeza de cabeças de leitura; higrómetros; circuitos integra-

dos; aparelhos de intercomunicação; interfaces [informática]; máquinas de facturar; para-

-sóis para objectivas; unidades de banda magnética [informática]; fitas magnéticas; colheres 

doseadoras; metrónomos; microprocessadores; modems (informática); máquinas de con-

tagem e triagem de dinheiro; monitores [hardware]; monitores [programas informáticos]; 

rato [periféricos informáticos] [equipamento de processamento de dados]; fibras ópticas 

[fios condutores de raios luminosos]; vidro óptico; artigos de óptica; lentes ópticas; parquí-

metros; transferidores [instrumentos de medida]; postos radiotelegráficos; postos radiote-

lefónicos; scanners [equipamento informático]; semicondutores; diapositivos [fotografia]; 

filmes para o registo de sons; aparelhos desmagnetizadores de bandas ou fitas magnéticas; 

fios telegráficos; telégrafos [aparelhos]; teleimpressoras; tele activadores; teleimpressor; 

distribuidores de bilhetes; transmissores [telecomunicação]; emissores [telecomunicações]; 

indicadores de vácuo; videofones; apitos de alarme; tampões de ouvidos para mergulho; 
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ampulhetas; óculos para desporto; capacetes de protecção para desporto; aparelhos de na-

vegação para veículos [computadores de bordo]; programas de jogos para computador; pu-

blicações eletrónicas [descarregáveis]; programas de computador [software descarregável]; 

reprodutores de som portáteis; satélites para uso científico; apoios de pulsos para utilização 

com computador; correias para telefone portátil; suporte para telefone portátil; cápsulas 

de antena para telefone portátil; circuitos electrónicos e CD-ROM que permitam a gra-

vação de programas de reprodução automática para utilização de instrumentos musicais 

electrónicos; leitores multimédia portáteis; ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros 

de música descarregáveis; toques descarregáveis para telefones móveis; leitores de DVD; 

dispositivos para sistemas GPS; unidades de disco amovível [“USB flash drives”]; unidade 

de disco para computador; computadores portáteis [laptops]; díodos eletroluminiscentes 

[LED]; dispositivos de protecção pessoal contra os acidentes; máscaras de protecção; cor-

reias para telefones móveis; bússolas; ligações eléctricas; protectores de tomadas eléctricas; 

consolas de distribuição [electricidade]; kits de mãos livres para telefones; mangueiras para 

combate de incêndios; agulheta para mangueira para combate de incêndios; programas 

de jogos para máquinas de jogos de vídeo; programas de jogos para máquinas de jogos de 

vídeo domésticas; assistente digital pessoal; tampões de ouvidos para natação; tampões de 

ouvidos para motoristas; pilhas solares; computadores em forma de tablet; acessórios para 

computador; desenhos animados [descarregáveis]; monóculos; smartphones e peças, seus 

encaixes e acessórios; computadores em forma de tablet e peças, seus encaixes e acessórios; 

leitores multimédia pessoais; computador periféricos; filmes para cinema, filmes e jogos 

para descarregáveis; câmeras digitais, leitores de livros electrónicos, smartphones; todos 

incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121774 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nestas matérias, não incluídos noutras classes; materiais 

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

papelaria ou para uso doméstico; ferramentas e materiais para pintores; pincéis; máquinas 

de escrever e artigos de escritório; materiais de instrução ou de ensino; materiais plásticos 

para a embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressora; clichés de tipo-

grafia; calendários, livros, catálogos, postais, cartazes, publicações periódicas, publicações 

impressas, jornais e revistas; cartões de boas-festas; instrumentos de escrita; selos de bor-

racha; selos e sinetes para lacrar; almofadas de carimbos, almofadas de tinta; álbuns de 

fotografias; telas para moldura de quadros, imagens ou fotografias; cavaletes para pintura; 

papel absorvente de óleo para peles; suportes para fotografias; tintas; lenços de papel, pa-
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pel higiénico, guardanapos de papel, para remoção de maquilhagem; toalhetes de papel; 

esteiras de mesa e bases para copos de papel ou em cartão; papel de embalagem, papel de 

embrulho e materiais de embalagem; aguarelas para pintores; reproduções gráficas, retra-

tos; litografias; canetas, lápis, estilógrafos, canetas esferográficas; pontas de caneta; porta 

canetas; porta-lápis [lapiseiras]; recargas para canetas e instrumentos de escrita; minas de 

lápis; lápis de cor, lápis de cera; estojos para canetas e lápis; apara-lápis; máquinas para 

afiar lápis; clips para papéis; pesos de papéis; alfinetes de papel, alfinetes de desenho; pas-

téis; pastas e colas para artigos de papelaria e de uso doméstico; papel maché; cestos para 

a correspondência e prateleiras; porta-cartas; abridores de cartas; fitas adesivas e distri-

buidores de fitas adesivas; materiais de desenho, tábuas, canetas e instrumentos; estojos de 

desenho; álbuns de selos e moedas; sacos e envelopes; mata-borrões; ampara-livros, marca-

dores; marcadores para livros; cofrezinhos ou pequenas caixas para papelaria; telas para a 

pintura; blocos de notas; agendas; pastas para arquivo; blocos de escrever, blocos de notas, 

papel de escrita; papel de desenho; estojos para escrita; gizes, lousas, tabuletas para carta-

zes; bolsas para passaportes; bolsas para livros de cheques; elásticos para escritório; ima-

gens; moldes ou padrões; produtos para apagar, borrachas, fluídos para apagar; abridores 

de carta eléctricos; partituras musicais; placas para apagar; enfeites e decoração em papel 

e/ou cartão; lenço de papel; guardanapo de papel; sacos de almoço; malas [baús] e estojos 

em cartão; livros para colorir; ficheiros de relatório; papel com furos; cadernos de bolso; 

canetas de feltro; bandas para livro; conjuntos de lápis de chumbo preto; conjuntos de lápis 

de cor; réguas; tapetes para escrita; livros de autógrafos; agráfos; grampeador; cortadores 

de fita; sinais de aviso; máquinas de retalhar papel; máquinas e aparelhos para revestimen-

tos plásticos; aparelhos eléctricos de fixação por calor para selagem de documentos e foto-

grafias; porta-cartões e estojos; decorações de papel para caixas de almoço ou géneros ali-

mentícios; álbuns; sacos [invólucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias 

plásticas]; biblioraptos [pastas para papéis]; caixas de cartão ou de papel; cartas [cartões]; 

suportes e estojos para selos e sinetes para lacrar; jornais de banda desenhada; compassos 

para desenho; fitas em papel ou cartões para o registo de programas de computador; pa-

pel para cópias [artigos de papelaria]; líquidos corretores [artigos de escritório]; dossiers; 

dedeiras [artigos de escritório]; bandeiras [em papel]; dobradeiras [artigos de escritório]; 

capas para papéis; fitas gomadas; lenços de bolso [em papel]; fichas [papelaria]; fitas de 

tinta para escrever; capas para papéis; rótulos, excepto de materiais têxteis; mapas; cartões 

de boas festas musicais; circulares; blocos [papelaria]; caixas de pintura [material escolar]; 

brochuras; cortadores de papel [artigo de escritório]; porta-minas [lapiseiras de minas]; 

selos de correio; autocolantes [artigos de papelaria]; toalhas de mesa [em papel]; tachas; bi-

lhetes; fitas para máquinas de escrever; máquinas de escrever [eléctricas ou não eléctricas]; 

papel ou tela de embrulho; escovas para a escrita; giz para escrever; computadores tablet 

para escrever; coberturas [capas] [papelaria]; capas de papel para vasos de flores; cortado-

res de papel [artigos de escritório]; babetes em papel; sacos para cozinhar em micro-ondas; 

filtros para café em papel; livretes [livrinhos]; modelos de bordados; corta-papel [artigos de 

escritório] [abre-cartas]; toalhas de mesa de papel; toalhas de mesa e guardanapos [em pa-

pel]; sinalizadores em papel ou em cartão; etiquetas para cartões de índice; lotes de papel; 

papel mata-borrão facial; autocolantes para telefone portátil; pinturas [quadros] emoldura-

dos ou não; toalhas de papel; papel higiénico; aparelhos para plastificar documentos [artigos 

de escritório]; caixas de chapéus em cartão; aparelhos manuais de rotulagem; marcadores 

[artigos de papelaria]; bandejas de pintura; brochas [pincéis]; brochas para pintores; apaga-

dores para quadros; papel de arroz (“papel Xuan”) para pintura e caligrafia; lápis mecâni-

cos; moldes ou padrões [papelaria] de papel de parede; bilhetes de lotaria impressos; todos 

incluídos na classe 16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121775 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais; vestuário de praia; roupa de natação, fatos de ba-

nho; roupa desportiva; vestuário impermeável; luvas; mitenes; cintos; vestuário para crian-

ça, homem e senhora; vestuário para bebés; calças de bebés [vestuário]; babetes, excepto 

de papel; roupa interior; roupa para dormir e pijamas; roupões de banho; suspensórios; 

chapéus; bonés; visores solares; bóinas; toucas para banho e duche; regalo (vestuário); 

aquecedores de orelhas; roupa para o pescoço, gravata usada com fraque, laço, gravata 

laço; meias e collants [meias], meia-calça; cinta-liga; ligas para meias de calça; sapatos, 

sapatos de desporto; pantufas; calçado de praia; fatos de carnival; mangas para trabalho; 

lenços da cabeça; bandanas [lenços para pescoço]; sandálias de banho; chinelos de banho; 

botas de esqui; botas; cintas para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções pelo joelho; 

corpetes interiores; capotes [casacos]; punhos de camisa; estolas em pele; aros para usar na 

cabeça [vestuário]; chapelaria [vestuário]; casacos; jérsei [vestuário]; vestido sem alças, sem 

mangas, usado sobre uma blusa [peitilhos de camisas]; roupa de malha [vestuário]; roupas 

exteriores; sobretudos [vestuário]; calças; parcas; pullovers; sandálias; cachecóis; xailes; ca-

misas; combinados [roupa interior]; blusas; polainas [grevas]; botas de desporto; camisolas 

desportivas; fatos; fatos para o banho; T-shirts; calças; roupa interior; uniformes; coletes; 

fatos para esqui náutico; punhos de desporto (vestuário); lingerie; sapatos de ginástica; ca-

misolas justas [lingerie]; vestuário de ginástica; écharpes; vestuário de ciclista; cintas; todos 

incluídos na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121776 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e artigos de brincar; bonecas; brinquedos de peluche; ursos de peluche; 

figuras de brinquedos e conjuntos de jogos; artigos de ginástica e de desporto; bolas e ba-

lões; decorações e ornamentos festivos; decorações e ornamentos para árvores de Natal; 

brindes para festas; veículos de brinquedo; veículos eléctricos (brinquedos); pranchas de 

surf; pranchas para a neve [“snowboard”]; patins de rodas alinhadas; patins para gelo; 

pranchas de skate; almofadas protectoras ou protectores para desportos e jogos; pistolas de 

ar [brinquedos]; gamão [jogos]; bolas de jogar; sinos para árvores de Natal; bolas de bilhar; 

mesas de bilhar; blocos de construção [brinquedos]; jogos de tabuleiro; bombons explo-

sivos [bombons com petardos]; patins com bota [combinado]; máquinas e aparelhos para 

jogos de quilhas; jogos de construção; suportes de velas para árvores de Natal; tabuleiro de 

damas; damas [jogos]; jogos de xadrez; tabuleiros para jogo de xadrez; Árvores de Natal de 

materiais sintéticos; suportes de árvores de Natal; aparelhos de prestidigitação; bombom 

explosivo [fogos de artifício de brinquedo]; copos para dados [jogos]; dardos; dados [jogos]; 

camas de bonecas; vestuário de bonecas; casas de bonecas; quartos de bonecas; jogos de 

dominós; tabuleiros para jogo de damas; jogos de damas; halteres; cotoveleiras [artigos de 

desporto]; exercitadores [expansores]; carrosséis de feiras; biberons para bonecas; anzóis 

de pesca; aparelhos para a pesca; barbatanas para natação; bóias de pesca; discos voadores 

[brinquedos]; jogos automáticos; tacos para jogos; aparelhos para jogos, sem ser os adapta-

dos para uso com um monitor; máquinas de videojogos; jogos portáteis com ecrãs de cristal 

líquido [lcd]; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; sacos de golfe; tacos de golfe; luvas de 

golfe; luvas para jogos e desporto; artigos para partidas [farsas]; carretos para papagaios 

de papel; papagaios de papel; joelheiras [artigos de desporto]; mahjong [jogos]; berlindes 

[jogos]; marionetes; máscaras de teatro; máscaras de brinquedo; móbiles [brinquedos]; mo-

delos de veículos à escala; artigos para festas dançantes [artigos de cotilhão]; almofadas de 

proteção [partes de vestuário de desporto]; jogos de salão; cápsulas fulminantes [brinque-

dos]; pistolas [brinquedos]; bolas de jogo; marionetas; raquetes; rocas [brinquedos]; jogos 

de argolas; cavalos de baloiço [brinquedos]; patins de rodas; pranchas à vela; esquis; trenós 

[artigos desportivos]; tobogans [artigos de desporto]; bolas de sabão [brinquedos]; piões 

[brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicletas de ginástica [estáticas]; piscinas 

[brinquedos]; barbatanas para natação [“flippers”]; baloiços; mesas para ténis de mesa; 

brinquedos para animais domésticos; esquis aquáticos; artigos de brincar para natação, jo-

gos de água, desporto e actividades; bolas de praia; máquinas de jogo automáticas, de pré-

-pagamento; capas especialmente concebidas para esquis e pranchas de surf; cartão de bin-

go; redes para borboletas; cartas de jogar; confete; patins em linha; puzzles; caleidoscópios; 

mastros para pranchas à vela; sacos de rede para a pesca; veículos de brinquedo radiocon-

trolados; roletas; globos de neve; raquetes para a neve; cartas de jogar Japonesas; coletes de 

natação; cintos de natação; bóias flutuantes para o banho e natação; dispositivos flutuantes 

para natação; flutuadores para natação; chapéus de festa em papel; aparelhos para o cultu-

rismo; fichas para jogos de azar ou fortuna; bilhetes de raspar para jogar jogos de loteria; 

kits de modelos de montar em miniatura [brinquedos]; jogo de pachinko; slot machines; 

brinquedos insufláveis; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121777 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; funções administrativas; ser-

viços de venda por grosso e venda a retalho, incluindo serviços de retalho e grossista on-

-line; serviços de retalho de supermercados; serviços de consultoria para consumidores; 

fornecimento de informações comerciais na Internet, nomeadamente informações sobre 

produtos de consumo, sobre aconselhamento aos consumidores e sobre serviços ao consu-

midor; serviços electrónicos de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121778 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecer teleconferências multimédia via web, videocon-

ferência e serviços de reuniões on-line que permitem, de forma simultânea e assíncrona a 

visualização, partilha, edição e discussão de documentos, dados e imagens pelos partici-

pantes através de um navegador web; fornecer aos clientes acesso on-line a relatórios on-

-line relacionados com o desempenho, eficácia e status de aplicativos baseados na web, tele-

conferências, videoconferências e reuniões; fornecer aos utilizadores acesso remoto seguro 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração on-

-line que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos parti-

lhados, dados, listas de tarefas e fóruns de discussão; serviços de radiodifusão na Internet, 

que fornecem base de dados on-line de informações relativas à plataforma de apresentação 

de reclamações na Internet; fornecimento de acesso às telecomunicações e ligações à base 

de dados informática e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; serviços de tele-

comunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas na web), programas 

informáticos e dados; fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases 

de dados; fornecimento de acesso às telecomunicações, às instalações e estruturas da rede 

global de internet; comunicação por terminais de computadores; comunicação por redes de 

fibra óptica; transmissão assistida por computador de mensagens e imagens; transmissão 

via fax; envio de mensagens; serviços de paging; aluguer de modems; serviços de comunica-

ção de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamentos de telecomunicações; envio, 

recepção e encaminhamento de mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de 
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dados por meios electrónicos; e serviços de transmissão de encomendas; serviços de video-

conferência; recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de imagens fixas e/ou 

de imagens em movimento, tais como caracteres, mensagens, música e imagens, telegra-

mas, informações e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, telex, por cabo, 

informáticos e por satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e em movimento e dados quer sob forma comprimida ou não comprimida e em tempo real 

ou atrasado; mensagens electrónicas, comunicação de conferência por boletim electrónico 

que permite aos utilizadores realizar uma conversa interactiva em tempo real entre um 

terminal de computador e um boletim electrónico contendo fotos e informações de ima-

gens em movimento e informações de voz, tais como caracteres; fornecimento de painéis 

electrónicos e painéis de mensagens para a transmissão de mensagens; fornecimento de 

fóruns de discussão on-line; serviços de radiodifusão televisiva; radiodifusão e transmissão 

de programas de rádio e televisão; radiodifusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos electrónicos de computador; transmissão de infor-

mações relativas a compras on-line e serviços gerais de retalho; serviços de transmissão de 

vídeo sob pedido; serviços de agência de notícias; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas na rede informática global para a pesquisa e obtenção de informações, dados, 

sítios Web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso a utiliza-

dores a uma base de dados informática que contém publicações electrónicas, quadros de 

mensagens, bases de dados e informações acessíveis através de computador; operação de 

salas de chat (serviços sala de chat); acesso de múltiplos utilizadores a redes informáticas 

globais de informação para a transferência e disseminação de uma vasta gama de informa-

ções; fornecimento de acesso a um sítio Web numa rede informática mundial através da 

qual terceiros possam oferecer bens e serviços, realizar e cumprir ordens, celebrar contra-

tos e realizar transacções comerciais; fornecimento de acesso a um sítio Web interactivo 

numa rede informática mundial para que terceiros apresentem informações, respondam a 

pedidos e efectuem encomendas de produtos, serviços e oportunidades de negócio; servi-

ços de comunicações, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; 

transmissão de informações através de comunicações de dados para suporte à tomada de 

decisões; transmissão de informações através de sistemas de comunicação por vídeo; ser-

viços de conferência via web; serviços de comunicações electrónicas para estabelecimento 

de salas de chat virtuais através de mensagens de texto; fornecimento de quadros electró-

nicos de boletins para o envio e transmissão de mensagens entre e entre utilizadores de 

computadores relativamente a produtos, serviços e propostas e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um quadro de discussão interactivo para a publicação, promoção, venda 

e revenda de artigos através de uma rede informática global; fornecimento de serviços de 

correio electrónico e encaminhamento de correio electrónico; comunicação de áudio e ví-

deo através de computadores e redes informáticas e através de uma rede global de comuni-

cações; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de tempo de concessão de acesso 

a painéis e bases de dados interactivos; fornecimento de acesso a boletins electrónicos para 

o envio e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores em relação a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócio; fornecimento de acesso a agenda electrónica, 

livro de endereços e funcionalidades de notas, através de redes informáticas locais e glo-

bais; fornecimento de acesso e instalações de vídeo e/ou teleconferência; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios web a terceiros para facilitar o comércio electrónico e tran-

sacções comerciais do mundo real; serviços de consultadoria, de informação e de aconse-

lhamento relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121779 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; publicação de textos, livros e revistas (excepto textos publicitários); publicação 

de diagramas, imagens e fotografias; publicação de jornais, revistas e periódicos; serviços 

de educação, formação e instrução relacionados com telecomunicações, computadores, 

programas informáticos, concepção de sítios web, comércio electrónico, gestão de empre-

sas e publicidade; fornecimento de educação, recreação, ensino, instrução e formação in-

teractivos e não interactivos; concepção de cursos, exames e qualificações; entretenimento 

fornecido através de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços de jogos electróni-

cos prestados através da Internet; fornecimento de informações relativas às actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, sociais e culturais; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); organização, reali-

zação, acolhimento e condução de concursos de canto; organização, realização, acolhimen-

to e condução de concertos; organização, realização, acolhimento e condução de eventos 

e competições para com fins educativos ou de entretenimento; organização, realização, 

acolhimento e condução de jogos e missões; serviços de agência de bilhetes de entreteni-

mento; informações relativas ao entretenimento ou à educação, fornecidas on-line a partir 

de uma base de dados informática ou da Internet; fornecimento de música digital (não 

descarregável) a partir da Internet; fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de sítios Internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com o pla-

neamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual ao vivo ou gravado para radiodifusão por cabo terrestre, canais por 

satélite, Internet, sistemas sem fios ou outros meios de comunicação; serviços de entreteni-

mento musical; aluguer de gravações sonoras; preparação de programas de entretenimento, 

de educação, de documentários e de notícias para a radiodifusão; serviços de jornalismo; 

informações relativas a acontecimentos desportivos ou culturais, assuntos correntes e no-

tícias de última hora fornecidos por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou 

por outros meios electrónicos; produção de televisão, rádio e filmes; preparação e produção 

de programas de televisão; fornecimento de informações, dados, gráficos, som, música, 

vídeos, animações e textos para fins de entretenimento; serviços de jogos; fornecimento de 

clubes de recreação, instalações desportivas e ginásio; serviços de clube de entretenimento, 

discoteca, desfile de moda e clube noturno; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, realização e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e oficinas de formação; organização e realização 

de exposições, desfiles de moda, espectáculos educativos e espectáculos e performances 
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culturais; serviços de exposições e galerias de arte; serviços de galeria de arte relacionados 

com aluguer (“leasing”) de artes plásticas; serviços de formação relativos a saúde e segu-

rança ocupacional, conservação ambiental; fornecimento de classes sobre charutos e degus-

tação de vinho; fornecimento de informações educativas sobre materiais de investigação e 

sua agência; organização, realização, planeamento e gestão de seminários; treino de ani-

mais; direcção da produção de programas de radiodifusão; serviços de instrução relaciona-

dos com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo equipamento audiovisual, uti-

lizados na produção de programas de radiodifusão; fornecimento de estúdios audiovisuais; 

fornecimento de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectá-

culos, peças de teatro, música ou formação pedagógica; agências de reservas de entreteni-

mento; aluguer e arrendamento de filmes cinematográficos; aluguer e arrendamento de ins-

trumentos musicais; aluguer e locação de programas de televisão; aluguer e locação de apa-

relhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivos; 

serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de softwa-

re de entretenimento; fornecimento de videojogos, jogos de computador, som ou imagens, 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

e concursos informáticos on-line; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e locação 

de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de arcadas; empréstimo de 

fotografias; fotografia; tradução; interpretação de línguas; programas de educação e forma-

ção no domínio da gestão de riscos; programas de educação e formação relacionados com 

a certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consultadoria, de 

informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; organização, 

gestão ou gestão de eventos de videojogos; fornecimento de jogos através de comunicação 

por videojogos de consumo; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121780 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, investigação e concepção relacionados com aqueles ser-

viços, serviços de análise e investigação industrial; concepção e desenvolvimento de hard-

ware e software; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informações, 

dados, documentos e imagens através da Internet; fornecedor de serviço de aplicações 

(ASP), nomeadamente, alojamento de aplicações informáticas de terceiros; fornecedor 

de serviço de aplicações (ASP), fornecendo software nos campos de conferências via web, 

conferência de áudio, mensagens electrónicas, colaboração de documentos, videoconfe-

rência e processamento de voz e chamadas; fornecimento de software não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações de software; serviços de assistên-

cia técnica relacionados com software e aplicações informáticas fornecidos on-line, por 
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correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente criação de uma 

comunidade on-line para utilizadores registados participarem em discussões, obterem 

feedback dos seus pares, formarem comunidades virtuais, participarem em redes sociais e 

partilharem documentos; aconselhamento informático aos utilizadores da Internet através 

de uma linha directa de apoio; serviços informáticos relacionados com a criação de índices 

de informação, sítios e recursos em redes informáticas; fornecimento de motores de busca; 

concepção de computadores, computadores portáteis [notebooks], computadores portáteis 

[laptops], computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais 

digitais e media players pessoais; concepção de telemóveis e telefones inteligentes; con-

cepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação de computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise de computadores; programação de computa-

dores para defesa contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento 

de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para a troca de dados; 

concepção de software; concepção de sistema para computador; concepção e desenvolvi-

mento de páginas web; alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software 

de aplicação de computador para pesquisar e recuperar informações de bases de dados e 

redes de computadores; fornecimento de informações técnicas sob pedido específico dos 

utilizadores finais, por telefone ou rede informática mundial; serviços de consultadoria em 

matéria de software; serviços informáticos relacionados com a pesquisa personalizada de 

bases de dados e de sítios Internet informáticos; codificação e descodificação de compu-

tadores e de sinais electrónicos; conversão de dados físicos e documentos em formato de 

media electrónica; serviços de testes e avaliação; serviços de arquitectura e design; con-

cepção de interiores de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços informáticos e de 

rede; programas de gestão de riscos de segurança informática; informação sobre segurança 

informática, conhecimento e serviços de teste; serviços de controlo da garantia de quali-

dade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções comerciais e 

elaboração de relatórios a esse respeito; controlo de acesso a (serviços de segurança para) 

computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança de transmissão de dados e de 

transacções através de redes informáticas; consultoria no domínio da segurança de dados; 

consultadoria em matéria de segurança das telecomunicações; serviços de consultadoria, 

de informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; forneci-

mento de um site com tecnologia que permita aos utilizadores partilharem informações e 

conselhos; armazenamento electrónico de dados; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121781 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cine-

matográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), 
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de salvamento e de ensino; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou 

de imagens; suportes magnéticos de dados, discos de gravação; discos compactos, DVDs 

e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados por moedas; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software de computador; extintores; ábacos; aparelhos de ensino audiovi-

sual; baterias; caixas de acumuladores; carregadores de baterias; binóculos; calculadoras; 

câmaras, câmaras cinematográficas e peças e acessórios; lentes para câmeras; medidas de 

capacidade; desenhos animados; leitores de cassetes; correntes para óculos; filmes cine-

matográficos [impressos]; relógios de ponto; leitores de discos compactos [leitores de cd]; 

discos compactos [áudio e vídeo]; discos ópticos compactos; programas de sistemas opera-

tivos, gravados; programas de computador; software [programas de computador gravados]; 

computadores; impressoras para computadores; lentes de contacto; estojos para lentes de 

contacto; aparelhos de processamento de dados; cintas [metros] de costureiras; campainhas 

de porta, eléctricas; tradutores eletrónicos de bolso; extintores de incêndio; filmes impres-

sos; alarmes de incêndio; lâmpadas de flash; caixilhos para diapositivos; aparelhos de regu-

lação térmica; máquina de discos; lentes ópticas; balanças pesa-cartas; cintos de salvação; 

bóias de salvamento; coletes de salvação; barcos salva-vidas [jangadas de salvamento]; 

fechaduras eléctricas; fechaduras electrónicas e chaves; suportes de dados magnéticos; car-

tões magnéticos codificados; codificadores magnéticos; ímanes; lupas; aparelhos, dispositi-

vos e instrumentos de medição; microfones; microscópios; tubos de néon para publicidade; 

computadores portáteis [notebooks]; canetas eletrónicas; discos acústicos; fotocopiadoras; 

calculadoras de bolso; aparelhos de projecção; telas de projecção; rádios; gira-discos; apa-

relhos de controlo remote; réguas [instrumentos de medida]; balanças; cartões de circuitos 

integrados [“smart cards”]; detectores de fumo; tomadas, fichas e outros contactos; apare-

lhos para a gravação de som; discos de gravação de som; aparelhos para a reprodução de 

som; aparelhos para a transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; len-

tes para óculos [óptica]; óculos de sol; interruptores eléctricos; tomadas de corrente; grava-

dores ou registadores de fita magnética; aparelhos telefónicos, receptores, transmissores, 

fios; telescópios; televisões; aparelhos de televisão; indicadores de temperatura; instalações 

eléctricas antiroubo; termómetros; termostatos; cassetes de vídeo, cartuchos de jogos de 

vídeo; registos de vídeo; fitas de vídeo; ecrãs de vídeo; gravadores de video; processadores 

de texto; discos compactos de vídeo; discos versáteis digitais (vídeo); discos compactos de 

vídeo e leitores digitais de discos versáteis (vídeo); aparelhos de áudio e imagem com dis-

positivos de cantar; recepientes, suportes para cassetes áudio e vídeo, discos compactos, 

discos laser, discos de vídeo e discos versáteis digitais (vídeo); tapetes de rato; telefones, 

telefones sem fio, telefones móveis, telefones celulares e peças, seus encaixes e acessórios; 

caixas para telemóveis ou porta-telemóveis; pagers e suas partes e acessórios; caixas pa-

gers ou porta-pagers; sacos, coberturas, contentores, suportes para telemóveis e pagers; 

auscultadores; fone; fones e microfones/alti-falante para uso de telefones celulares; indi-

cadores de chamadas para telefones, telemóveis e pagers; máscaras usadas nos olhos para 

proteger da luz; agendas eletrónicas; campainhas de alarme eléctricas; alarmes; leitores de 

códigos de barras; barómetros; besouros [campainhas]; besouros eléctricos [campainhas]; 

processadores; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; 

teclados de computador; memórias para computadores; periféricos informáticos; acoplado-

res acústicos; acopladores [informática]; suportes de dados ópticos; discos ópticos; discos 

[magnéticos]; aparelhos de mergulho; máscaras de mergulho; fatos de mergulhador; painéis 

de informação electrónicos; canetas eletrónicas [canetas digitais] para unidades de visuali-

zação; cordões para monóculo; oculares; visores de protecção; telecopiadoras; filtros para a 

fotografia; disquetes; fitas de limpeza de cabeças de leitura; higrómetros; circuitos integra-

dos; aparelhos de intercomunicação; interfaces [informática]; máquinas de facturar; para-
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-sóis para objectivas; unidades de banda magnética [informática]; fitas magnéticas; colheres 

doseadoras; metrónomos; microprocessadores; modems (informática); máquinas de con-

tagem e triagem de dinheiro; monitores [hardware]; monitores [programas informáticos]; 

rato [periféricos informáticos] [equipamento de processamento de dados]; fibras ópticas 

[fios condutores de raios luminosos]; vidro óptico; artigos de óptica; lentes ópticas; parquí-

metros; transferidores [instrumentos de medida]; postos radiotelegráficos; postos radiote-

lefónicos; scanners [equipamento informático]; semicondutores; diapositivos [fotografia]; 

filmes para o registo de sons; aparelhos desmagnetizadores de bandas ou fitas magnéticas; 

fios telegráficos; telégrafos [aparelhos]; teleimpressoras; tele activadores; teleimpressor; 

distribuidores de bilhetes; transmissores [telecomunicação]; emissores [telecomunicações]; 

indicadores de vácuo; videofones; apitos de alarme; tampões de ouvidos para mergulho; 

ampulhetas; óculos para desporto; capacetes de protecção para desporto; aparelhos de na-

vegação para veículos [computadores de bordo]; programas de jogos para computador; pu-

blicações eletrónicas [descarregáveis]; programas de computador [software descarregável]; 

reprodutores de som portáteis; satélites para uso científico; apoios de pulsos para utilização 

com computador; correias para telefone portátil; suporte para telefone portátil; cápsulas 

de antena para telefone portátil; circuitos electrónicos e CD-ROM que permitam a gra-

vação de programas de reprodução automática para utilização de instrumentos musicais 

electrónicos; leitores multimédia portáteis; ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros 

de música descarregáveis; toques descarregáveis para telefones móveis; leitores de DVD; 

dispositivos para sistemas GPS; unidades de disco amovível [“USB flash drives”]; unidade 

de disco para computador; computadores portáteis [laptops]; díodos eletroluminiscentes 

[LED]; dispositivos de protecção pessoal contra os acidentes; máscaras de protecção; cor-

reias para telefones móveis; bússolas; ligações eléctricas; protectores de tomadas eléctricas; 

consolas de distribuição [electricidade]; kits de mãos livres para telefones; mangueiras para 

combate de incêndios; agulheta para mangueira para combate de incêndios; programas 

de jogos para máquinas de jogos de vídeo; programas de jogos para máquinas de jogos de 

vídeo domésticas; assistente digital pessoal; tampões de ouvidos para natação; tampões de 

ouvidos para motoristas; pilhas solares; computadores em forma de tablet; acessórios para 

computador; desenhos animados [descarregáveis]; monóculos; smartphones e peças, seus 

encaixes e acessórios; computadores em forma de tablet e peças, seus encaixes e acessórios; 

leitores multimédia pessoais; computador periféricos; filmes para cinema, filmes e jogos 

para descarregáveis; câmeras digitais, leitores de livros electrónicos, smartphones; todos 

incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121782 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16
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[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nestas matérias, não incluídos noutras classes; materiais 

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

papelaria ou para uso doméstico; ferramentas e materiais para pintores; pincéis; máquinas 

de escrever e artigos de escritório; materiais de instrução ou de ensino; materiais plásticos 

para a embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressora; clichés de tipo-

grafia; calendários, livros, catálogos, postais, cartazes, publicações periódicas, publicações 

impressas, jornais e revistas; cartões de boas-festas; instrumentos de escrita; selos de bor-

racha; selos e sinetes para lacrar; almofadas de carimbos, almofadas de tinta; álbuns de 

fotografias; telas para moldura de quadros, imagens ou fotografias; cavaletes para pintura; 

papel absorvente de óleo para peles; suportes para fotografias; tintas; lenços de papel, pa-

pel higiénico, guardanapos de papel, para remoção de maquilhagem; toalhetes de papel; 

esteiras de mesa e bases para copos de papel ou em cartão; papel de embalagem, papel de 

embrulho e materiais de embalagem; aguarelas para pintores; reproduções gráficas, retra-

tos; litografias; canetas, lápis, estilógrafos, canetas esferográficas; pontas de caneta; porta 

canetas; porta-lápis [lapiseiras]; recargas para canetas e instrumentos de escrita; minas de 

lápis; lápis de cor, lápis de cera; estojos para canetas e lápis; apara-lápis; máquinas para 

afiar lápis; clips para papéis; pesos de papéis; alfinetes de papel, alfinetes de desenho; pas-

téis; pastas e colas para artigos de papelaria e de uso doméstico; papel maché; cestos para 

a correspondência e prateleiras; porta-cartas; abridores de cartas; fitas adesivas e distri-

buidores de fitas adesivas; materiais de desenho, tábuas, canetas e instrumentos; estojos de 

desenho; álbuns de selos e moedas; sacos e envelopes; mata-borrões; ampara-livros, marca-

dores; marcadores para livros; cofrezinhos ou pequenas caixas para papelaria; telas para a 

pintura; blocos de notas; agendas; pastas para arquivo; blocos de escrever, blocos de notas, 

papel de escrita; papel de desenho; estojos para escrita; gizes, lousas, tabuletas para carta-

zes; bolsas para passaportes; bolsas para livros de cheques; elásticos para escritório; ima-

gens; moldes ou padrões; produtos para apagar, borrachas, fluídos para apagar; abridores 

de carta eléctricos; partituras musicais; placas para apagar; enfeites e decoração em papel 

e/ou cartão; lenço de papel; guardanapo de papel; sacos de almoço; malas [baús] e estojos 

em cartão; livros para colorir; ficheiros de relatório; papel com furos; cadernos de bolso; 

canetas de feltro; bandas para livro; conjuntos de lápis de chumbo preto; conjuntos de lápis 

de cor; réguas; tapetes para escrita; livros de autógrafos; agráfos; grampeador; cortadores 

de fita; sinais de aviso; máquinas de retalhar papel; máquinas e aparelhos para revestimen-

tos plásticos; aparelhos eléctricos de fixação por calor para selagem de documentos e foto-

grafias; porta-cartões e estojos; decorações de papel para caixas de almoço ou géneros ali-

mentícios; álbuns; sacos [invólucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias 

plásticas]; biblioraptos [pastas para papéis]; caixas de cartão ou de papel; cartas [cartões]; 

suportes e estojos para selos e sinetes para lacrar; jornais de banda desenhada; compassos 

para desenho; fitas em papel ou cartões para o registo de programas de computador; pa-

pel para cópias [artigos de papelaria]; líquidos corretores [artigos de escritório]; dossiers; 

dedeiras [artigos de escritório]; bandeiras [em papel]; dobradeiras [artigos de escritório]; 

capas para papéis; fitas gomadas; lenços de bolso [em papel]; fichas [papelaria]; fitas de 

tinta para escrever; capas para papéis; rótulos, excepto de materiais têxteis; mapas; cartões 

de boas festas musicais; circulares; blocos [papelaria]; caixas de pintura [material escolar]; 

brochuras; cortadores de papel [artigo de escritório]; porta-minas [lapiseiras de minas]; 

selos de correio; autocolantes [artigos de papelaria]; toalhas de mesa [em papel]; tachas; bi-

lhetes; fitas para máquinas de escrever; máquinas de escrever [eléctricas ou não eléctricas]; 

papel ou tela de embrulho; escovas para a escrita; giz para escrever; computadores tablet 
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para escrever; coberturas [capas] [papelaria]; capas de papel para vasos de flores; cortado-

res de papel [artigos de escritório]; babetes em papel; sacos para cozinhar em micro-ondas; 

filtros para café em papel; livretes [livrinhos]; modelos de bordados; corta-papel [artigos de 

escritório] [abre-cartas]; toalhas de mesa de papel; toalhas de mesa e guardanapos [em pa-

pel]; sinalizadores em papel ou em cartão; etiquetas para cartões de índice; lotes de papel; 

papel mata-borrão facial; autocolantes para telefone portátil; pinturas [quadros] emoldura-

dos ou não; toalhas de papel; papel higiénico; aparelhos para plastificar documentos [artigos 

de escritório]; caixas de chapéus em cartão; aparelhos manuais de rotulagem; marcadores 

[artigos de papelaria]; bandejas de pintura; brochas [pincéis]; brochas para pintores; apaga-

dores para quadros; papel de arroz (“papel Xuan”) para pintura e caligrafia; lápis mecâni-

cos; moldes ou padrões [papelaria] de papel de parede; bilhetes de lotaria impressos; todos 

incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121783 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais; vestuário de praia; roupa de natação, fatos de ba-

nho; roupa desportiva; vestuário impermeável; luvas; mitenes; cintos; vestuário para crian-

ça, homem e senhora; vestuário para bebés; calças de bebés [vestuário]; babetes, excepto 

de papel; roupa interior; roupa para dormir e pijamas; roupões de banho; suspensórios; 

chapéus; bonés; visores solares; bóinas; toucas para banho e duche; regalo (vestuário); 

aquecedores de orelhas; roupa para o pescoço, gravata usada com fraque, laço, gravata 

laço; meias e collants [meias], meia-calça; cinta-liga; ligas para meias de calça; sapatos, 

sapatos de desporto; pantufas; calçado de praia; fatos de carnival; mangas para trabalho; 

lenços da cabeça; bandanas [lenços para pescoço]; sandálias de banho; chinelos de banho; 

botas de esqui; botas; cintas para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções pelo joelho; 

corpetes interiores; capotes [casacos]; punhos de camisa; estolas em pele; aros para usar na 

cabeça [vestuário]; chapelaria [vestuário]; casacos; jérsei [vestuário]; vestido sem alças, sem 

mangas, usado sobre uma blusa [peitilhos de camisas]; roupa de malha [vestuário]; roupas 

exteriores; sobretudos [vestuário]; calças; parcas; pullovers; sandálias; cachecóis; xailes; ca-

misas; combinados [roupa interior]; blusas; polainas [grevas]; botas de desporto; camisolas 

desportivas; fatos; fatos para o banho; T-shirts; calças; roupa interior; uniformes; coletes; 

fatos para esqui náutico; punhos de desporto (vestuário); lingerie; sapatos de ginástica; ca-

misolas justas [lingerie]; vestuário de ginástica; écharpes; vestuário de ciclista; cintas; todos 

incluídos na classe 25.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121784 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e artigos de brincar; bonecas; brinquedos de peluche; ursos de peluche; 

figuras de brinquedos e conjuntos de jogos; artigos de ginástica e de desporto; bolas e ba-

lões; decorações e ornamentos festivos; decorações e ornamentos para árvores de Natal; 

brindes para festas; veículos de brinquedo; veículos eléctricos (brinquedos); pranchas de 

surf; pranchas para a neve [“snowboard”]; patins de rodas alinhadas; patins para gelo; 

pranchas de skate; almofadas protectoras ou protectores para desportos e jogos; pistolas de 

ar [brinquedos]; gamão [jogos]; bolas de jogar; sinos para árvores de Natal; bolas de bilhar; 

mesas de bilhar; blocos de construção [brinquedos]; jogos de tabuleiro; bombons explo-

sivos [bombons com petardos]; patins com bota [combinado]; máquinas e aparelhos para 

jogos de quilhas; jogos de construção; suportes de velas para árvores de Natal; tabuleiro de 

damas; damas [jogos]; jogos de xadrez; tabuleiros para jogo de xadrez; Árvores de Natal de 

materiais sintéticos; suportes de árvores de Natal; aparelhos de prestidigitação; bombom 

explosivo [fogos de artifício de brinquedo]; copos para dados [jogos]; dardos; dados [jogos]; 

camas de bonecas; vestuário de bonecas; casas de bonecas; quartos de bonecas; jogos de 

dominós; tabuleiros para jogo de damas; jogos de damas; halteres; cotoveleiras [artigos de 

desporto]; exercitadores [expansores]; carrosséis de feiras; biberons para bonecas; anzóis 

de pesca; aparelhos para a pesca; barbatanas para natação; bóias de pesca; discos voadores 

[brinquedos]; jogos automáticos; tacos para jogos; aparelhos para jogos, sem ser os adapta-

dos para uso com um monitor; máquinas de videojogos; jogos portáteis com ecrãs de cristal 

líquido [lcd]; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; sacos de golfe; tacos de golfe; luvas de 

golfe; luvas para jogos e desporto; artigos para partidas [farsas]; carretos para papagaios 

de papel; papagaios de papel; joelheiras [artigos de desporto]; mahjong [jogos]; berlindes 

[jogos]; marionetes; máscaras de teatro; máscaras de brinquedo; móbiles [brinquedos]; mo-

delos de veículos à escala; artigos para festas dançantes [artigos de cotilhão]; almofadas de 

proteção [partes de vestuário de desporto]; jogos de salão; cápsulas fulminantes [brinque-

dos]; pistolas [brinquedos]; bolas de jogo; marionetas; raquetes; rocas [brinquedos]; jogos 

de argolas; cavalos de baloiço [brinquedos]; patins de rodas; pranchas à vela; esquis; trenós 

[artigos desportivos]; tobogans [artigos de desporto]; bolas de sabão [brinquedos]; piões 

[brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicletas de ginástica [estáticas]; piscinas 

[brinquedos]; barbatanas para natação [“flippers”]; baloiços; mesas para ténis de mesa; 

brinquedos para animais domésticos; esquis aquáticos; artigos de brincar para natação, jo-

gos de água, desporto e actividades; bolas de praia; máquinas de jogo automáticas, de pré-

-pagamento; capas especialmente concebidas para esquis e pranchas de surf; cartão de bin-

go; redes para borboletas; cartas de jogar; confete; patins em linha; puzzles; caleidoscópios; 
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mastros para pranchas à vela; sacos de rede para a pesca; veículos de brinquedo radiocon-

trolados; roletas; globos de neve; raquetes para a neve; cartas de jogar Japonesas; coletes de 

natação; cintos de natação; bóias flutuantes para o banho e natação; dispositivos flutuantes 

para natação; flutuadores para natação; chapéus de festa em papel; aparelhos para o cultu-

rismo; fichas para jogos de azar ou fortuna; bilhetes de raspar para jogar jogos de loteria; 

kits de modelos de montar em miniatura [brinquedos]; jogo de pachinko; slot machines; 

brinquedos insufláveis; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121785 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; funções administrativas; ser-

viços de venda por grosso e venda a retalho, incluindo serviços de retalho e grossista on-

-line; serviços de retalho de supermercados; serviços de consultoria para consumidores; 

fornecimento de informações comerciais na Internet, nomeadamente informações sobre 

produtos de consumo, sobre aconselhamento aos consumidores e sobre serviços ao consu-

midor; serviços electrónicos de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121786 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecer teleconferências multimédia via web, videocon-

ferência e serviços de reuniões on-line que permitem, de forma simultânea e assíncrona a 

visualização, partilha, edição e discussão de documentos, dados e imagens pelos partici-

pantes através de um navegador web; fornecer aos clientes acesso on-line a relatórios on-

-line relacionados com o desempenho, eficácia e status de aplicativos baseados na web, tele-
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conferências, videoconferências e reuniões; fornecer aos utilizadores acesso remoto seguro 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração on-

-line que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos parti-

lhados, dados, listas de tarefas e fóruns de discussão; serviços de radiodifusão na Internet, 

que fornecem base de dados on-line de informações relativas à plataforma de apresentação 

de reclamações na Internet; fornecimento de acesso às telecomunicações e ligações à base 

de dados informática e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; serviços de tele-

comunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas na web), programas 

informáticos e dados; fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases 

de dados; fornecimento de acesso às telecomunicações, às instalações e estruturas da rede 

global de internet; comunicação por terminais de computadores; comunicação por redes de 

fibra óptica; transmissão assistida por computador de mensagens e imagens; transmissão 

via fax; envio de mensagens; serviços de paging; aluguer de modems; serviços de comunica-

ção de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamentos de telecomunicações; envio, 

recepção e encaminhamento de mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; e serviços de transmissão de encomendas; serviços de video-

conferência; recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de imagens fixas e/ou 

de imagens em movimento, tais como caracteres, mensagens, música e imagens, telegra-

mas, informações e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, telex, por cabo, 

informáticos e por satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e em movimento e dados quer sob forma comprimida ou não comprimida e em tempo real 

ou atrasado; mensagens electrónicas, comunicação de conferência por boletim electrónico 

que permite aos utilizadores realizar uma conversa interactiva em tempo real entre um 

terminal de computador e um boletim electrónico contendo fotos e informações de ima-

gens em movimento e informações de voz, tais como caracteres; fornecimento de painéis 

electrónicos e painéis de mensagens para a transmissão de mensagens; fornecimento de 

fóruns de discussão on-line; serviços de radiodifusão televisiva; radiodifusão e transmissão 

de programas de rádio e televisão; radiodifusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos electrónicos de computador; transmissão de infor-

mações relativas a compras on-line e serviços gerais de retalho; serviços de transmissão de 

vídeo sob pedido; serviços de agência de notícias; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas na rede informática global para a pesquisa e obtenção de informações, dados, 

sítios Web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso a utiliza-

dores a uma base de dados informática que contém publicações electrónicas, quadros de 

mensagens, bases de dados e informações acessíveis através de computador; operação de 

salas de chat (serviços sala de chat); acesso de múltiplos utilizadores a redes informáticas 

globais de informação para a transferência e disseminação de uma vasta gama de informa-

ções; fornecimento de acesso a um sítio Web numa rede informática mundial através da 

qual terceiros possam oferecer bens e serviços, realizar e cumprir ordens, celebrar contra-

tos e realizar transacções comerciais; fornecimento de acesso a um sítio Web interactivo 

numa rede informática mundial para que terceiros apresentem informações, respondam a 

pedidos e efectuem encomendas de produtos, serviços e oportunidades de negócio; servi-

ços de comunicações, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; 

transmissão de informações através de comunicações de dados para suporte à tomada de 

decisões; transmissão de informações através de sistemas de comunicação por vídeo; ser-

viços de conferência via web; serviços de comunicações electrónicas para estabelecimento 

de salas de chat virtuais através de mensagens de texto; fornecimento de quadros electró-

nicos de boletins para o envio e transmissão de mensagens entre e entre utilizadores de 

computadores relativamente a produtos, serviços e propostas e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um quadro de discussão interactivo para a publicação, promoção, venda 
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e revenda de artigos através de uma rede informática global; fornecimento de serviços de 

correio electrónico e encaminhamento de correio electrónico; comunicação de áudio e ví-

deo através de computadores e redes informáticas e através de uma rede global de comuni-

cações; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de tempo de concessão de acesso 

a painéis e bases de dados interactivos; fornecimento de acesso a boletins electrónicos para 

o envio e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores em relação a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócio; fornecimento de acesso a agenda electrónica, 

livro de endereços e funcionalidades de notas, através de redes informáticas locais e glo-

bais; fornecimento de acesso e instalações de vídeo e/ou teleconferência; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios web a terceiros para facilitar o comércio electrónico e tran-

sacções comerciais do mundo real; serviços de consultadoria, de informação e de aconse-

lhamento relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121787 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; publicação de textos, livros e revistas (excepto textos publicitários); publicação 

de diagramas, imagens e fotografias; publicação de jornais, revistas e periódicos; serviços 

de educação, formação e instrução relacionados com telecomunicações, computadores, 

programas informáticos, concepção de sítios web, comércio electrónico, gestão de empre-

sas e publicidade; fornecimento de educação, recreação, ensino, instrução e formação in-

teractivos e não interactivos; concepção de cursos, exames e qualificações; entretenimento 

fornecido através de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços de jogos electróni-

cos prestados através da Internet; fornecimento de informações relativas às actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, sociais e culturais; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); organização, reali-

zação, acolhimento e condução de concursos de canto; organização, realização, acolhimen-

to e condução de concertos; organização, realização, acolhimento e condução de eventos 

e competições para com fins educativos ou de entretenimento; organização, realização, 

acolhimento e condução de jogos e missões; serviços de agência de bilhetes de entreteni-

mento; informações relativas ao entretenimento ou à educação, fornecidas on-line a partir 

de uma base de dados informática ou da Internet; fornecimento de música digital (não 

descarregável) a partir da Internet; fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de sítios Internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com o pla-

neamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual ao vivo ou gravado para radiodifusão por cabo terrestre, canais por 

satélite, Internet, sistemas sem fios ou outros meios de comunicação; serviços de entreteni-
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mento musical; aluguer de gravações sonoras; preparação de programas de entretenimento, 

de educação, de documentários e de notícias para a radiodifusão; serviços de jornalismo; 

informações relativas a acontecimentos desportivos ou culturais, assuntos correntes e no-

tícias de última hora fornecidos por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou 

por outros meios electrónicos; produção de televisão, rádio e filmes; preparação e produção 

de programas de televisão; fornecimento de informações, dados, gráficos, som, música, 

vídeos, animações e textos para fins de entretenimento; serviços de jogos; fornecimento de 

clubes de recreação, instalações desportivas e ginásio; serviços de clube de entretenimento, 

discoteca, desfile de moda e clube noturno; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, realização e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e oficinas de formação; organização e realização 

de exposições, desfiles de moda, espectáculos educativos e espectáculos e performances 

culturais; serviços de exposições e galerias de arte; serviços de galeria de arte relacionados 

com aluguer (“leasing”) de artes plásticas; serviços de formação relativos a saúde e segu-

rança ocupacional, conservação ambiental; fornecimento de classes sobre charutos e degus-

tação de vinho; fornecimento de informações educativas sobre materiais de investigação e 

sua agência; organização, realização, planeamento e gestão de seminários; treino de ani-

mais; direcção da produção de programas de radiodifusão; serviços de instrução relaciona-

dos com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo equipamento audiovisual, uti-

lizados na produção de programas de radiodifusão; fornecimento de estúdios audiovisuais; 

fornecimento de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectá-

culos, peças de teatro, música ou formação pedagógica; agências de reservas de entreteni-

mento; aluguer e arrendamento de filmes cinematográficos; aluguer e arrendamento de ins-

trumentos musicais; aluguer e locação de programas de televisão; aluguer e locação de apa-

relhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivos; 

serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de softwa-

re de entretenimento; fornecimento de videojogos, jogos de computador, som ou imagens, 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

e concursos informáticos on-line; aluguer de fitas de vídeo pré gravadas; aluguer e locação 

de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de arcadas; empréstimo de 

fotografias; fotografia; tradução; interpretação de línguas; programas de educação e forma-

ção no domínio da gestão de riscos; programas de educação e formação relacionados com 

a certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consultadoria, de 

informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; organização, 

gestão ou gestão de eventos de videojogos; fornecimento de jogos através de comunicação 

por videojogos de consumo; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121788 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG
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 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, investigação e concepção relacionados com aqueles ser-

viços, serviços de análise e investigação industrial; concepção e desenvolvimento de hard-

ware e software; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informações, 

dados, documentos e imagens através da Internet; fornecedor de serviço de aplicações 

(ASP), nomeadamente, alojamento de aplicações informáticas de terceiros; fornecedor de 

serviço de aplicações (ASP), fornecendo software nos campos de conferências via web, 

conferência de áudio, mensagens electrónicas, colaboração de documentos, videoconfe-

rência e processamento de voz e chamadas; fornecimento de software não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações de software; serviços de assistên-

cia técnica relacionados com software e aplicações informáticas fornecidos on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma 

comunidade on-line para utilizadores registados participarem em discussões, obterem 

feedback dos seus pares, formarem comunidades virtuais, participarem em redes sociais e 

partilharem documentos; aconselhamento informático aos utilizadores da Internet através 

de uma linha directa de apoio; serviços informáticos relacionados com a criação de índices 

de informação, sítios e recursos em redes informáticas; fornecimento de motores de busca; 

concepção de computadores, computadores portáteis [notebooks], computadores portáteis 

[laptops], computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes 

pessoais digitais e media players pessoais; concepção de telemóveis e telefones inteligentes; 

concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação de computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise de computadores; programação de computa-

dores para defesa contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento 

de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para a troca de dados; 

concepção de software; concepção de sistema para computador; concepção e desenvolvi-

mento de páginas web; alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software 

de aplicação de computador para pesquisar e recuperar informações de bases de dados e 

redes de computadores; fornecimento de informações técnicas sob pedido específico dos 

utilizadores finais, por telefone ou rede informática mundial; serviços de consultadoria em 

matéria de software; serviços informáticos relacionados com a pesquisa personalizada de 

bases de dados e de sítios Internet informáticos; codificação e descodificação de compu-

tadores e de sinais electrónicos; conversão de dados físicos e documentos em formato de 

media electrónica; serviços de testes e avaliação; serviços de arquitectura e design; con-

cepção de interiores de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços informáticos e de 

rede; programas de gestão de riscos de segurança informática; informação sobre segurança 

informática, conhecimento e serviços de teste; serviços de controlo da garantia de quali-

dade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções comerciais e 

elaboração de relatórios a esse respeito; controlo de acesso a (serviços de segurança para) 

computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança de transmissão de dados e de 

transacções através de redes informáticas; consultoria no domínio da segurança de dados; 

consultadoria em matéria de segurança das telecomunicações; serviços de consultadoria, 

de informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; forneci-

mento de um site com tecnologia que permita aos utilizadores partilharem informações e 

conselhos; armazenamento electrónico de dados; todos incluídos na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121789 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cine-

matográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), 

de salvamento e de ensino; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou 

de imagens; suportes magnéticos de dados, discos de gravação; discos compactos, DVDs 

e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados por moedas; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software de computador; extintores; ábacos; aparelhos de ensino audiovi-

sual; baterias; caixas de acumuladores; carregadores de baterias; binóculos; calculadoras; 

câmaras, câmaras cinematográficas e peças e acessórios; lentes para câmeras; medidas de 

capacidade; desenhos animados; leitores de cassetes; correntes para óculos; filmes cine-

matográficos [impressos]; relógios de ponto; leitores de discos compactos [leitores de cd]; 

discos compactos [áudio e vídeo]; discos ópticos compactos; programas de sistemas opera-

tivos, gravados; programas de computador; software [programas de computador gravados]; 

computadores; impressoras para computadores; lentes de contacto; estojos para lentes de 

contacto; aparelhos de processamento de dados; cintas [metros] de costureiras; campainhas 

de porta, eléctricas; tradutores eletrónicos de bolso; extintores de incêndio; filmes impres-

sos; alarmes de incêndio; lâmpadas de flash; caixilhos para diapositivos; aparelhos de regu-

lação térmica; máquina de discos; lentes ópticas; balanças pesa-cartas; cintos de salvação; 

bóias de salvamento; coletes de salvação; barcos salva-vidas [jangadas de salvamento]; 

fechaduras eléctricas; fechaduras electrónicas e chaves; suportes de dados magnéticos; car-

tões magnéticos codificados; codificadores magnéticos; ímanes; lupas; aparelhos, dispositi-

vos e instrumentos de medição; microfones; microscópios; tubos de néon para publicidade; 

computadores portáteis [notebooks]; canetas eletrónicas; discos acústicos; fotocopiadoras; 

calculadoras de bolso; aparelhos de projecção; telas de projecção; rádios; gira-discos; apa-

relhos de controlo remote; réguas [instrumentos de medida]; balanças; cartões de circuitos 

integrados [“smart cards”]; detectores de fumo; tomadas, fichas e outros contactos; apare-

lhos para a gravação de som; discos de gravação de som; aparelhos para a reprodução de 

som; aparelhos para a transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; len-

tes para óculos [óptica]; óculos de sol; interruptores eléctricos; tomadas de corrente; grava-

dores ou registadores de fita magnética; aparelhos telefónicos, receptores, transmissores, 

fios; telescópios; televisões; aparelhos de televisão; indicadores de temperatura; instalações 

eléctricas antiroubo; termómetros; termostatos; cassetes de vídeo, cartuchos de jogos de 

vídeo; registos de vídeo; fitas de vídeo; ecrãs de vídeo; gravadores de vídeo; processadores 

de texto; discos compactos de vídeo; discos versáteis digitais (vídeo); discos compactos de 
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vídeo e leitores digitais de discos versáteis (vídeo); aparelhos de áudio e imagem com dis-

positivos de cantar; recipientes, suportes para cassetes áudio e vídeo, discos compactos, 

discos laser, discos de vídeo e discos versáteis digitais (vídeo); tapetes de rato; telefones, 

telefones sem fio, telefones móveis, telefones celulares e peças, seus encaixes e acessórios; 

caixas para telemóveis ou porta-telemóveis; pagers e suas partes e acessórios; caixas pa-

gers ou porta-pagers; sacos, coberturas, contentores, suportes para telemóveis e pagers; 

auscultadores; fone; fones e microfones/alti-falante para uso de telefones celulares; indi-

cadores de chamadas para telefones, telemóveis e pagers; máscaras usadas nos olhos para 

proteger da luz; agendas eletrónicas; campainhas de alarme eléctricas; alarmes; leitores de 

códigos de barras; barómetros; besouros [campainhas]; besouros eléctricos [campainhas]; 

processadores; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; 

teclados de computador; memórias para computadores; periféricos informáticos; acoplado-

res acústicos; acopladores [informática]; suportes de dados ópticos; discos ópticos; discos 

[magnéticos]; aparelhos de mergulho; máscaras de mergulho; fatos de mergulhador; painéis 

de informação electrónicos; canetas eletrónicas [canetas digitais] para unidades de visuali-

zação; cordões para monóculo; oculares; visores de protecção; telecopiadoras; filtros para a 

fotografia; disquetes; fitas de limpeza de cabeças de leitura; higrómetros; circuitos integra-

dos; aparelhos de intercomunicação; interfaces [informática]; máquinas de facturar; para-

-sóis para objectivas; unidades de banda magnética [informática]; fitas magnéticas; colheres 

doseadoras; metrónomos; microprocessadores; modems (informática); máquinas de con-

tagem e triagem de dinheiro; monitores [hardware]; monitores [programas informáticos]; 

rato [periféricos informáticos] [equipamento de processamento de dados]; fibras ópticas 

[fios condutores de raios luminosos]; vidro óptico; artigos de óptica; lentes ópticas; parquí-

metros; transferidores [instrumentos de medida]; postos radiotelegráficos; postos radiote-

lefónicos; scanners [equipamento informático]; semicondutores; diapositivos [fotografia]; 

filmes para o registo de sons; aparelhos desmagnetizadores de bandas ou fitas magnéticas; 

fios telegráficos; telégrafos [aparelhos]; teleimpressoras; tele activadores; teleimpressor; 

distribuidores de bilhetes; transmissores [telecomunicação]; emissores [telecomunicações]; 

indicadores de vácuo; videofones; apitos de alarme; tampões de ouvidos para mergulho; 

ampulhetas; óculos para desporto; capacetes de protecção para desporto; aparelhos de na-

vegação para veículos [computadores de bordo]; programas de jogos para computador; pu-

blicações eletrónicas [descarregáveis]; programas de computador [software descarregável]; 

reprodutores de som portáteis; satélites para uso científico; apoios de pulsos para utilização 

com computador; correias para telefone portátil; suporte para telefone portátil; cápsulas 

de antena para telefone portátil; circuitos electrónicos e CD-ROM que permitam a gra-

vação de programas de reprodução automática para utilização de instrumentos musicais 

electrónicos; leitores multimédia portáteis; ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros 

de música descarregáveis; toques descarregáveis para telefones móveis; leitores de DVD; 

dispositivos para sistemas GPS; unidades de disco amovível [“USB flash drives”]; unidade 

de disco para computador; computadores portáteis [laptops]; díodos eletroluminiscentes 

[LED]; dispositivos de protecção pessoal contra os acidentes; máscaras de protecção; cor-

reias para telefones móveis; bússolas; ligações eléctricas; protectores de tomadas eléctricas; 

consolas de distribuição [electricidade]; kits de mãos livres para telefones; mangueiras para 

combate de incêndios; agulheta para mangueira para combate de incêndios; programas 

de jogos para máquinas de jogos de vídeo; programas de jogos para máquinas de jogos de 

vídeo domésticas; assistente digital pessoal; tampões de ouvidos para natação; tampões de 

ouvidos para motoristas; pilhas solares; computadores em forma de tablet; acessórios para 

computador; desenhos animados [descarregáveis]; monóculos; smartphones e peças, seus 

encaixes e acessórios; computadores em forma de tablet e peças, seus encaixes e acessórios; 

leitores multimédia pessoais; computador periféricos; filmes para cinema, filmes e jogos 
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para descarregáveis; câmeras digitais, leitores de livros electrónicos, smartphones; todos 

incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121790 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nestas matérias, não incluídos noutras classes; materiais 

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

papelaria ou para uso doméstico; ferramentas e materiais para pintores; pincéis; máquinas 

de escrever e artigos de escritório; materiais de instrução ou de ensino; materiais plásticos 

para a embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressora; clichés de tipo-

grafia; calendários, livros, catálogos, postais, cartazes, publicações periódicas, publicações 

impressas, jornais e revistas; cartões de boas-festas; instrumentos de escrita; selos de bor-

racha; selos e sinetes para lacrar; almofadas de carimbos, almofadas de tinta; álbuns de 

fotografias; telas para moldura de quadros, imagens ou fotografias; cavaletes para pintura; 

papel absorvente de óleo para peles; suportes para fotografias; tintas; lenços de papel, pa-

pel higiénico, guardanapos de papel, para remoção de maquilhagem; toalhetes de papel; 

esteiras de mesa e bases para copos de papel ou em cartão; papel de embalagem, papel de 

embrulho e materiais de embalagem; aguarelas para pintores; reproduções gráficas, retra-

tos; litografias; canetas, lápis, estilógrafos, canetas esferográficas; pontas de caneta; porta 

canetas; porta-lápis [lapiseiras]; recargas para canetas e instrumentos de escrita; minas de 

lápis; lápis de cor, lápis de cera; estojos para canetas e lápis; apara-lápis; máquinas para 

afiar lápis; clips para papéis; pesos de papéis; alfinetes de papel, alfinetes de desenho; pas-

téis; pastas e colas para artigos de papelaria e de uso doméstico; papel maché; cestos para 

a correspondência e prateleiras; porta-cartas; abridores de cartas; fitas adesivas e distri-

buidores de fitas adesivas; materiais de desenho, tábuas, canetas e instrumentos; estojos de 

desenho; álbuns de selos e moedas; sacos e envelopes; mata-borrões; ampara-livros, marca-

dores; marcadores para livros; cofrezinhos ou pequenas caixas para papelaria; telas para a 

pintura; blocos de notas; agendas; pastas para arquivo; blocos de escrever, blocos de notas, 

papel de escrita; papel de desenho; estojos para escrita; gizes, lousas, tabuletas para carta-

zes; bolsas para passaportes; bolsas para livros de cheques; elásticos para escritório; ima-

gens; moldes ou padrões; produtos para apagar, borrachas, fluídos para apagar; abridores 

de carta eléctricos; partituras musicais; placas para apagar; enfeites e decoração em papel 

e/ou cartão; lenço de papel; guardanapo de papel; sacos de almoço; malas [baús] e estojos 

em cartão; livros para colorir; ficheiros de relatório; papel com furos; cadernos de bolso; 

canetas de feltro; bandas para livro; conjuntos de lápis de chumbo preto; conjuntos de lápis 

de cor; réguas; tapetes para escrita; livros de autógrafos; agráfos; grampeador; cortadores 

de fita; sinais de aviso; máquinas de retalhar papel; máquinas e aparelhos para revestimen-

tos plásticos; aparelhos eléctricos de fixação por calor para selagem de documentos e foto-

grafias; porta-cartões e estojos; decorações de papel para caixas de almoço ou géneros ali-



11062 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 29 期 —— 2017 年 7 月 19 日

mentícios; álbuns; sacos [invólucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias 

plásticas]; biblioraptos [pastas para papéis]; caixas de cartão ou de papel; cartas [cartões]; 

suportes e estojos para selos e sinetes para lacrar; jornais de banda desenhada; compassos 

para desenho; fitas em papel ou cartões para o registo de programas de computador; pa-

pel para cópias [artigos de papelaria]; líquidos corretores [artigos de escritório]; dossiers; 

dedeiras [artigos de escritório]; bandeiras [em papel]; dobradeiras [artigos de escritório]; 

capas para papéis; fitas gomadas; lenços de bolso [em papel]; fichas [papelaria]; fitas de 

tinta para escrever; capas para papéis; rótulos, excepto de materiais têxteis; mapas; cartões 

de boas festas musicais; circulares; blocos [papelaria]; caixas de pintura [material escolar]; 

brochuras; cortadores de papel [artigo de escritório]; porta-minas [lapiseiras de minas]; 

selos de correio; autocolantes [artigos de papelaria]; toalhas de mesa [em papel]; tachas; bi-

lhetes; fitas para máquinas de escrever; máquinas de escrever [eléctricas ou não eléctricas]; 

papel ou tela de embrulho; escovas para a escrita; giz para escrever; computadores tablet 

para escrever; coberturas [capas] [papelaria]; capas de papel para vasos de flores; cortado-

res de papel [artigos de escritório]; babetes em papel; sacos para cozinhar em micro-ondas; 

filtros para café em papel; livretes [livrinhos]; modelos de bordados; corta-papel [artigos de 

escritório] [abre-cartas]; toalhas de mesa de papel; toalhas de mesa e guardanapos [em pa-

pel]; sinalizadores em papel ou em cartão; etiquetas para cartões de índice; lotes de papel; 

papel mata-borrão facial; autocolantes para telefone portátil; pinturas [quadros] emoldura-

dos ou não; toalhas de papel; papel higiénico; aparelhos para plastificar documentos [artigos 

de escritório]; caixas de chapéus em cartão; aparelhos manuais de rotulagem; marcadores 

[artigos de papelaria]; bandejas de pintura; brochas [pincéis]; brochas para pintores; apaga-

dores para quadros; papel de arroz (“papel Xuan”) para pintura e caligrafia; lápis mecâni-

cos; moldes ou padrões [papelaria] de papel de parede; bilhetes de lotaria impressos; todos 

incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121791 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais; vestuário de praia; roupa de natação, fatos de ba-

nho; roupa desportiva; vestuário impermeável; luvas; mitenes; cintos; vestuário para crian-

ça, homem e senhora; vestuário para bebés; calças de bebés [vestuário]; babetes, excepto 

de papel; roupa interior; roupa para dormir e pijamas; roupões de banho; suspensórios; 

chapéus; bonés; visores solares; bóinas; toucas para banho e duche; regalo (vestuário); 

aquecedores de orelhas; roupa para o pescoço, gravata usada com fraque, laço, gravata 

laço; meias e collants [meias], meia-calça; cinta-liga; ligas para meias de calça; sapatos, 

sapatos de desporto; pantufas; calçado de praia; fatos de carnival; mangas para trabalho; 

lenços da cabeça; bandanas [lenços para pescoço]; sandálias de banho; chinelos de banho; 

botas de esqui; botas; cintas para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções pelo joelho; 

corpetes interiores; capotes [casacos]; punhos de camisa; estolas em pele; aros para usar na 
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cabeça [vestuário]; chapelaria [vestuário]; casacos; jérsei [vestuário]; vestido sem alças, sem 

mangas, usado sobre uma blusa [peitilhos de camisas]; roupa de malha [vestuário]; roupas 

exteriores; sobretudos [vestuário]; calças; parcas; pullovers; sandálias; cachecóis; xailes; ca-

misas; combinados [roupa interior]; blusas; polainas [grevas]; botas de desporto; camisolas 

desportivas; fatos; fatos para o banho; T-shirts; calças; roupa interior; uniformes; coletes; 

fatos para esqui náutico; punhos de desporto (vestuário); lingerie; sapatos de ginástica; ca-

misolas justas [lingerie]; vestuário de ginástica; écharpes; vestuário de ciclista; cintas; todos 

incluídos na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121792 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e artigos de brincar; bonecas; brinquedos de peluche; ursos de peluche; 

figuras de brinquedos e conjuntos de jogos; artigos de ginástica e de desporto; bolas e ba-

lões; decorações e ornamentos festivos; decorações e ornamentos para árvores de Natal; 

brindes para festas; veículos de brinquedo; veículos eléctricos (brinquedos); pranchas de 

surf; pranchas para a neve [“snowboard”]; patins de rodas alinhadas; patins para gelo; 

pranchas de skate; almofadas protectoras ou protectores para desportos e jogos; pistolas de 

ar [brinquedos]; gamão [jogos]; bolas de jogar; sinos para árvores de Natal; bolas de bilhar; 

mesas de bilhar; blocos de construção [brinquedos]; jogos de tabuleiro; bombons explo-

sivos [bombons com petardos]; patins com bota [combinado]; máquinas e aparelhos para 

jogos de quilhas; jogos de construção; suportes de velas para árvores de Natal; tabuleiro de 

damas; damas [jogos]; jogos de xadrez; tabuleiros para jogo de xadrez; Árvores de Natal de 

materiais sintéticos; suportes de árvores de Natal; aparelhos de prestidigitação; bombom 

explosivo [fogos de artifício de brinquedo]; copos para dados [jogos]; dardos; dados [jogos]; 

camas de bonecas; vestuário de bonecas; casas de bonecas; quartos de bonecas; jogos de 

dominós; tabuleiros para jogo de damas; jogos de damas; halteres; cotoveleiras [artigos de 

desporto]; exercitadores [expansores]; carrosséis de feiras; biberons para bonecas; anzóis 

de pesca; aparelhos para a pesca; barbatanas para natação; bóias de pesca; discos voadores 

[brinquedos]; jogos automáticos; tacos para jogos; aparelhos para jogos, sem ser os adapta-

dos para uso com um monitor; máquinas de videojogos; jogos portáteis com ecrãs de cristal 

líquido [lcd]; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; sacos de golfe; tacos de golfe; luvas de 

golfe; luvas para jogos e desporto; artigos para partidas [farsas]; carretos para papagaios 

de papel; papagaios de papel; joelheiras [artigos de desporto]; mahjong [jogos]; berlindes 

[jogos]; marionetes; máscaras de teatro; máscaras de brinquedo; móbiles [brinquedos]; mo-

delos de veículos à escala; artigos para festas dançantes [artigos de cotilhão]; almofadas de 

proteção [partes de vestuário de desporto]; jogos de salão; cápsulas fulminantes [brinque-

dos]; pistolas [brinquedos]; bolas de jogo; marionetas; raquetes; rocas [brinquedos]; jogos 

de argolas; cavalos de baloiço [brinquedos]; patins de rodas; pranchas à vela; esquis; trenós 

[artigos desportivos]; tobogans [artigos de desporto]; bolas de sabão [brinquedos]; piões 
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[brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicletas de ginástica [estáticas]; piscinas 

[brinquedos]; barbatanas para natação [“flippers”]; baloiços; mesas para ténis de mesa; 

brinquedos para animais domésticos; esquis aquáticos; artigos de brincar para natação, jo-

gos de água, desporto e actividades; bolas de praia; máquinas de jogo automáticas, de pré-

-pagamento; capas especialmente concebidas para esquis e pranchas de surf; cartão de bin-

go; redes para borboletas; cartas de jogar; confete; patins em linha; puzzles; caleidoscópios; 

mastros para pranchas à vela; sacos de rede para a pesca; veículos de brinquedo radiocon-

trolados; roletas; globos de neve; raquetes para a neve; cartas de jogar Japonesas; coletes de 

natação; cintos de natação; bóias flutuantes para o banho e natação; dispositivos flutuantes 

para natação; flutuadores para natação; chapéus de festa em papel; aparelhos para o cultu-

rismo; fichas para jogos de azar ou fortuna; bilhetes de raspar para jogar jogos de loteria; 

kits de modelos de montar em miniatura [brinquedos]; jogo de pachinko; slot machines; 

brinquedos insufláveis; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121793 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; funções administrativas; ser-

viços de venda por grosso e venda a retalho, incluindo serviços de retalho e grossista on-

-line; serviços de retalho de supermercados; serviços de consultoria para consumidores; 

fornecimento de informações comerciais na Internet, nomeadamente informações sobre 

produtos de consumo, sobre aconselhamento aos consumidores e sobre serviços ao consu-

midor; serviços electrónicos de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121794 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecer teleconferências multimédia via web, videocon-

ferência e serviços de reuniões on-line que permitem, de forma simultânea e assíncrona a 

visualização, partilha, edição e discussão de documentos, dados e imagens pelos partici-
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pantes através de um navegador web; fornecer aos clientes acesso on-line a relatórios on-

-line relacionados com o desempenho, eficácia e status de aplicativos baseados na web, tele-

conferências, videoconferências e reuniões; fornecer aos utilizadores acesso remoto seguro 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração on-

-line que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos parti-

lhados, dados, listas de tarefas e fóruns de discussão; serviços de radiodifusão na Internet, 

que fornecem base de dados on-line de informações relativas à plataforma de apresentação 

de reclamações na Internet; fornecimento de acesso às telecomunicações e ligações à base 

de dados informática e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; serviços de tele-

comunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas na web), programas 

informáticos e dados; fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases 

de dados; fornecimento de acesso às telecomunicações, às instalações e estruturas da rede 

global de internet; comunicação por terminais de computadores; comunicação por redes de 

fibra óptica; transmissão assistida por computador de mensagens e imagens; transmissão 

via fax; envio de mensagens; serviços de paging; aluguer de modems; serviços de comunica-

ção de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamentos de telecomunicações; envio, 

recepção e encaminhamento de mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; e serviços de transmissão de encomendas; serviços de video-

conferência; recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de imagens fixas e/ou de 

imagens em movimento, tais como caracteres, mensagens, música e imagens, telegra-

mas, informações e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, telex, por cabo, 

informáticos e por satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e em movimento e dados quer sob forma comprimida ou não comprimida e em tempo real 

ou atrasado; mensagens electrónicas, comunicação de conferência por boletim electrónico 

que permite aos utilizadores realizar uma conversa interactiva em tempo real entre um 

terminal de computador e um boletim electrónico contendo fotos e informações de ima-

gens em movimento e informações de voz, tais como caracteres; fornecimento de painéis 

electrónicos e painéis de mensagens para a transmissão de mensagens; fornecimento de 

fóruns de discussão on-line; serviços de radiodifusão televisiva; radiodifusão e transmissão 

de programas de rádio e televisão; radiodifusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos electrónicos de computador; transmissão de infor-

mações relativas a compras on-line e serviços gerais de retalho; serviços de transmissão de 

vídeo sob pedido; serviços de agência de notícias; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas na rede informática global para a pesquisa e obtenção de informações, dados, 

sítios Web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso a utiliza-

dores a uma base de dados informática que contém publicações electrónicas, quadros de 

mensagens, bases de dados e informações acessíveis através de computador; operação de 

salas de chat (serviços sala de chat); acesso de múltiplos utilizadores a redes informáticas 

globais de informação para a transferência e disseminação de uma vasta gama de informa-

ções; fornecimento de acesso a um sítio Web numa rede informática mundial através da 

qual terceiros possam oferecer bens e serviços, realizar e cumprir ordens, celebrar contra-

tos e realizar transacções comerciais; fornecimento de acesso a um sítio Web interactivo 

numa rede informática mundial para que terceiros apresentem informações, respondam a 

pedidos e efectuem encomendas de produtos, serviços e oportunidades de negócio; servi-

ços de comunicações, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; 

transmissão de informações através de comunicações de dados para suporte à tomada de 

decisões; transmissão de informações através de sistemas de comunicação por vídeo; ser-

viços de conferência via web; serviços de comunicações electrónicas para estabelecimento 

de salas de chat virtuais através de mensagens de texto; fornecimento de quadros electró-

nicos de boletins para o envio e transmissão de mensagens entre e entre utilizadores de 
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computadores relativamente a produtos, serviços e propostas e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um quadro de discussão interactivo para a publicação, promoção, venda 

e revenda de artigos através de uma rede informática global; fornecimento de serviços de 

correio electrónico e encaminhamento de correio electrónico; comunicação de áudio e ví-

deo através de computadores e redes informáticas e através de uma rede global de comuni-

cações; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de tempo de concessão de acesso 

a painéis e bases de dados interactivos; fornecimento de acesso a boletins electrónicos para 

o envio e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores em relação a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócio; fornecimento de acesso a agenda electrónica, 

livro de endereços e funcionalidades de notas, através de redes informáticas locais e glo-

bais; fornecimento de acesso e instalações de vídeo e/ou teleconferência; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios web a terceiros para facilitar o comércio electrónico e tran-

sacções comerciais do mundo real; serviços de consultadoria, de informação e de aconse-

lhamento relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121795 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; publicação de textos, livros e revistas (excepto textos publicitários); publicação 

de diagramas, imagens e fotografias; publicação de jornais, revistas e periódicos; serviços 

de educação, formação e instrução relacionados com telecomunicações, computadores, 

programas informáticos, concepção de sítios web, comércio electrónico, gestão de empre-

sas e publicidade; fornecimento de educação, recreação, ensino, instrução e formação in-

teractivos e não interactivos; concepção de cursos, exames e qualificações; entretenimento 

fornecido através de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços de jogos electróni-

cos prestados através da Internet; fornecimento de informações relativas às actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, sociais e culturais; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); organização, reali-

zação, acolhimento e condução de concursos de canto; organização, realização, acolhimen-

to e condução de concertos; organização, realização, acolhimento e condução de eventos 

e competições para com fins educativos ou de entretenimento; organização, realização, 

acolhimento e condução de jogos e missões; serviços de agência de bilhetes de entreteni-

mento; informações relativas ao entretenimento ou à educação, fornecidas on-line a partir 

de uma base de dados informática ou da Internet; fornecimento de música digital (não 

descarregável) a partir da Internet; fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de sítios Internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com o pla-

neamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual ao vivo ou gravado para radiodifusão por cabo terrestre, canais por 

satélite, Internet, sistemas sem fios ou outros meios de comunicação; serviços de entreteni-
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mento musical; aluguer de gravações sonoras; preparação de programas de entretenimento, 

de educação, de documentários e de notícias para a radiodifusão; serviços de jornalismo; 

informações relativas a acontecimentos desportivos ou culturais, assuntos correntes e no-

tícias de última hora fornecidos por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou 

por outros meios electrónicos; produção de televisão, rádio e filmes; preparação e produção 

de programas de televisão; fornecimento de informações, dados, gráficos, som, música, 

vídeos, animações e textos para fins de entretenimento; serviços de jogos; fornecimento de 

clubes de recreação, instalações desportivas e ginásio; serviços de clube de entretenimento, 

discoteca, desfile de moda e clube noturno; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, realização e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e oficinas de formação; organização e realização 

de exposições, desfiles de moda, espectáculos educativos e espectáculos e performances 

culturais; serviços de exposições e galerias de arte; serviços de galeria de arte relacionados 

com aluguer (“leasing”) de artes plásticas; serviços de formação relativos a saúde e segu-

rança ocupacional, conservação ambiental; fornecimento de classes sobre charutos e degus-

tação de vinho; fornecimento de informações educativas sobre materiais de investigação e 

sua agência; organização, realização, planeamento e gestão de seminários; treino de ani-

mais; direcção da produção de programas de radiodifusão; serviços de instrução relaciona-

dos com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo equipamento audiovisual, uti-

lizados na produção de programas de radiodifusão; fornecimento de estúdios audiovisuais; 

fornecimento de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectá-

culos, peças de teatro, música ou formação pedagógica; agências de reservas de entreteni-

mento; aluguer e arrendamento de filmes cinematográficos; aluguer e arrendamento de ins-

trumentos musicais; aluguer e locação de programas de televisão; aluguer e locação de apa-

relhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivos; 

serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de softwa-

re de entretenimento; fornecimento de videojogos, jogos de computador, som ou imagens, 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

e concursos informáticos on-line; aluguer de fitas de vídeo pré gravadas; aluguer e locação 

de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de arcadas; empréstimo de 

fotografias; fotografia; tradução; interpretação de línguas; programas de educação e forma-

ção no domínio da gestão de riscos; programas de educação e formação relacionados com 

a certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consultadoria, de 

informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; organização, 

gestão ou gestão de eventos de videojogos; fornecimento de jogos através de comunicação 

por videojogos de consumo; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121796 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42
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[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, investigação e concepção relacionados com aqueles ser-

viços, serviços de análise e investigação industrial; concepção e desenvolvimento de hard-

ware e software; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informações, 

dados, documentos e imagens através da Internet; fornecedor de serviço de aplicações 

(ASP), nomeadamente, alojamento de aplicações informáticas de terceiros; fornecedor de 

serviço de aplicações (ASP), fornecendo software nos campos de conferências via web, 

conferência de áudio, mensagens electrónicas, colaboração de documentos, videoconfe-

rência e processamento de voz e chamadas; fornecimento de software não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações de software; serviços de assistên-

cia técnica relacionados com software e aplicações informáticas fornecidos on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma 

comunidade on-line para utilizadores registados participarem em discussões, obterem 

feedback dos seus pares, formarem comunidades virtuais, participarem em redes sociais e 

partilharem documentos; aconselhamento informático aos utilizadores da Internet através 

de uma linha directa de apoio; serviços informáticos relacionados com a criação de índices 

de informação, sítios e recursos em redes informáticas; fornecimento de motores de busca; 

concepção de computadores, computadores portáteis [notebooks], computadores portáteis 

[laptops], computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais 

digitais e media players pessoais; concepção de telemóveis e telefones inteligentes; con-

cepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação de computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise de computadores; programação de computa-

dores para defesa contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento 

de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para a troca de dados; 

concepção de software; concepção de sistema para computador; concepção e desenvolvi-

mento de páginas web; alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software 

de aplicação de computador para pesquisar e recuperar informações de bases de dados e 

redes de computadores; fornecimento de informações técnicas sob pedido específico dos 

utilizadores finais, por telefone ou rede informática mundial; serviços de consultadoria em 

matéria de software; serviços informáticos relacionados com a pesquisa personalizada de 

bases de dados e de sítios Internet informáticos; codificação e descodificação de compu-

tadores e de sinais electrónicos; conversão de dados físicos e documentos em formato de 

media electrónica; serviços de testes e avaliação; serviços de arquitectura e design; con-

cepção de interiores de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços informáticos e de 

rede; programas de gestão de riscos de segurança informática; informação sobre segurança 

informática, conhecimento e serviços de teste; serviços de controlo da garantia de quali-

dade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções comerciais e 

elaboração de relatórios a esse respeito; controlo de acesso a (serviços de segurança para) 

computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança de transmissão de dados e de 

transacções através de redes informáticas; consultoria no domínio da segurança de dados; 

consultadoria em matéria de segurança das telecomunicações; serviços de consultadoria, 

de informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; forneci-

mento de um site com tecnologia que permita aos utilizadores partilharem informações e 

conselhos; armazenamento electrónico de dados; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121797 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cine-

matográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), de 

salvamento e de ensino; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou de 

imagens; suportes magnéticos de dados, discos de gravação; discos compactos, DVDs e ou-

tros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados por moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computa-

dores; software de computador; extintores; ábacos; aparelhos de ensino audiovisual; bate-

rias; caixas de acumuladores; carregadores de baterias; binóculos; calculadoras; câmaras, 

câmaras cinematográficas e peças e acessórios; lentes para câmeras; medidas de capacida-

de; desenhos animados; leitores de cassetes; correntes para óculos; filmes cinematográficos 

[impressos]; relógios de ponto; leitores de discos compactos [leitores de cd]; discos compac-

tos [áudio e vídeo]; discos ópticos compactos; programas de sistemas operativos, gravados; 

programas de computador; software [programas de computador gravados]; computadores; 

impressoras para computadores; lentes de contacto; estojos para lentes de contacto; apare-

lhos de processamento de dados; cintas [metros] de costureiras; campainhas de porta, eléc-

tricas; tradutores eletrónicos de bolso; extintores de incêndio; filmes impressos; alarmes de 

incêndio; lâmpadas de flash; caixilhos para diapositivos; aparelhos de regulação térmica; 

máquina de discos; lentes ópticas; balanças pesa-cartas; cintos de salvação; bóias de salva-

mento; coletes de salvação; barcos salva-vidas [jangadas de salvamento]; fechaduras eléc-

tricas; fechaduras electrónicas e chaves; suportes de dados magnéticos; cartões magnéticos 

codificados; codificadores magnéticos; ímanes; lupas; aparelhos, dispositivos e instrumen-

tos de medição; microfones; microscópios; tubos de néon para publicidade; computadores 

portáteis [notebooks]; canetas eletrónicas; discos acústicos; fotocopiadoras; calculadoras de 

bolso; aparelhos de projecção; telas de projecção; rádios; gira-discos; aparelhos de controlo 

remote; réguas [instrumentos de medida]; balanças; cartões de circuitos integrados [“smart 

cards”]; detectores de fumo; tomadas, fichas e outros contactos; aparelhos para a gravação 

de som; discos de gravação de som; aparelhos para a reprodução de som; aparelhos para a 

transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; lentes para óculos [óptica]; 

óculos de sol; interruptores eléctricos; tomadas de corrente; gravadores ou registadores de 

fita magnética; aparelhos telefónicos, receptores, transmissores, fios; telescópios; televisões; 

aparelhos de televisão; indicadores de temperatura; instalações eléctricas antiroubo; termó-

metros; termostatos; cassetes de vídeo, cartuchos de jogos de vídeo; registos de vídeo; fitas 

de vídeo; ecrãs de vídeo; gravadores de vídeo; processadores de texto; discos compactos de 

vídeo; discos versáteis digitais (vídeo); discos compactos de vídeo e leitores digitais de dis-

cos versáteis (vídeo); aparelhos de áudio e imagem com dispositivos de cantar; recipientes, 

suportes para cassetes áudio e vídeo, discos compactos, discos laser, discos de vídeo e dis-

cos versáteis digitais (vídeo); tapetes de rato; telefones, telefones sem fio, telefones móveis, 

telefones celulares e peças, seus encaixes e acessórios; caixas para telemóveis ou porta-tele-

móveis; pagers e suas partes e acessórios; caixas pagers ou porta-pagers; sacos, coberturas, 

contentores, suportes para telemóveis e pagers; auscultadores; fone; fones e microfones/alti-

-falante para uso de telefones celulares; indicadores de chamadas para telefones, telemóveis 

e pagers; máscaras usadas nos olhos para proteger da luz; agendas eletrónicas; campainhas 

de alarme eléctricas; alarmes; leitores de códigos de barras; barómetros; besouros [campai-

nhas]; besouros eléctricos [campainhas]; processadores; chips [circuitos integrados]; cronó-
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grafos [aparelhos de registo do tempo]; teclados de computador; memórias para computa-

dores; periféricos informáticos; acopladores acústicos; acopladores [informática]; suportes 

de dados ópticos; discos ópticos; discos [magnéticos]; aparelhos de mergulho; máscaras de 

mergulho; fatos de mergulhador; painéis de informação electrónicos; canetas eletrónicas 

[canetas digitais] para unidades de visualização; cordões para monóculo; oculares; visores 

de protecção; telecopiadoras; filtros para a fotografia; disquetes; fitas de limpeza de cabe-

ças de leitura; higrómetros; circuitos integrados; aparelhos de intercomunicação; interfaces 

[informática]; máquinas de facturar; para-sóis para objectivas; unidades de banda magnéti-

ca [informática]; fitas magnéticas; colheres doseadoras; metrónomos; microprocessadores; 

modems (informática); máquinas de contagem e triagem de dinheiro; monitores [hardware]; 

monitores [programas informáticos]; rato [periféricos informáticos] [equipamento de pro-

cessamento de dados]; fibras ópticas [fios condutores de raios luminosos]; vidro óptico; arti-

gos de óptica; lentes ópticas; parquímetros; transferidores [instrumentos de medida]; postos 

radiotelegráficos; postos radiotelefónicos; scanners [equipamento informático]; semicondu-

tores; diapositivos [fotografia]; filmes para o registo de sons; aparelhos desmagnetizadores 

de bandas ou fitas magnéticas; fios telegráficos; telégrafos [aparelhos]; teleimpressoras; tele 

activadores; teleimpressor; distribuidores de bilhetes; transmissores [telecomunicação]; 

emissores [telecomunicações]; indicadores de vácuo; videofones; apitos de alarme; tampões 

de ouvidos para mergulho; ampulhetas; óculos para desporto; capacetes de protecção para 

desporto; aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; programas de jo-

gos para computador; publicações eletrónicas [descarregáveis]; programas de computador 

[software descarregável]; reprodutores de som portáteis; satélites para uso científico; apoios 

de pulsos para utilização com computador; correias para telefone portátil; suporte para 

telefone portátil; cápsulas de antena para telefone portátil; circuitos electrónicos e CD-

-ROM que permitam a gravação de programas de reprodução automática para utilização 

de instrumentos musicais electrónicos; leitores multimédia portáteis; ficheiros de imagem 

descarregáveis; ficheiros de música descarregáveis; toques descarregáveis para telefones 

móveis; leitores de DVD; dispositivos para sistemas GPS; unidades de disco amovível [“USB flash 

drives”]; unidade de disco para computador; computadores portáteis [laptops]; díodos ele-

troluminiscentes [LED]; dispositivos de protecção pessoal contra os acidentes; máscaras 

de protecção; correias para telefones móveis; bússolas; ligações eléctricas; protectores de 

tomadas eléctricas; consolas de distribuição [electricidade]; kits de mãos livres para tele-

fones; mangueiras para combate de incêndios; agulheta para mangueira para combate de 

incêndios; programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo; programas de jogos para 

máquinas de jogos de vídeo domésticas; assistente digital pessoal; tampões de ouvidos para 

natação; tampões de ouvidos para motoristas; pilhas solares; computadores em forma de 

tablet; acessórios para computador; desenhos animados [descarregáveis]; monóculos; smar-

tphones e peças, seus encaixes e acessórios; computadores em forma de tablet e peças, seus 

encaixes e acessórios; leitores multimédia pessoais; computador periféricos; filmes para 

cinema, filmes e jogos para descarregáveis; câmeras digitais, leitores de livros electrónicos, 

smartphones; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/121798 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nestas matérias, não incluídos noutras classes; materiais im-

pressos; materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para pape-

laria ou para uso doméstico; ferramentas e materiais para pintores; pincéis; máquinas de es-

crever e artigos de escritório; materiais de instrução ou de ensino; materiais plásticos para 

a embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressora; clichés de tipografia; 

calendários, livros, catálogos, postais, cartazes, publicações periódicas, publicações impres-

sas, jornais e revistas; cartões de boas-festas; instrumentos de escrita; selos de borracha; se-

los e sinetes para lacrar; almofadas de carimbos, almofadas de tinta; álbuns de fotografias; 

telas para moldura de quadros, imagens ou fotografias; cavaletes para pintura; papel absor-

vente de óleo para peles; suportes para fotografias; tintas; lenços de papel, papel higiénico, 

guardanapos de papel, para remoção de maquilhagem; toalhetes de papel; esteiras de mesa 

e bases para copos de papel ou em cartão; papel de embalagem, papel de embrulho e ma-

teriais de embalagem; aguarelas para pintores; reproduções gráficas, retratos; litografias; 

canetas, lápis, estilógrafos, canetas esferográficas; pontas de caneta; porta canetas; porta-

-lápis [lapiseiras]; recargas para canetas e instrumentos de escrita; minas de lápis; lápis de 

cor, lápis de cera; estojos para canetas e lápis; apara-lápis; máquinas para afiar lápis; clips 

para papéis; pesos de papéis; alfinetes de papel, alfinetes de desenho; pastéis; pastas e colas 

para artigos de papelaria e de uso doméstico; papel maché; cestos para a correspondência 

e prateleiras; porta-cartas; abridores de cartas; fitas adesivas e distribuidores de fitas ade-

sivas; materiais de desenho, tábuas, canetas e instrumentos; estojos de desenho; álbuns de 

selos e moedas; sacos e envelopes; mata-borrões; ampara-livros, marcadores; marcadores 

para livros; cofrezinhos ou pequenas caixas para papelaria; telas para a pintura; blocos de 

notas; agendas; pastas para arquivo; blocos de escrever, blocos de notas, papel de escrita; 

papel de desenho; estojos para escrita; gizes, lousas, tabuletas para cartazes; bolsas para 

passaportes; bolsas para livros de cheques; elásticos para escritório; imagens; moldes ou pa-

drões; produtos para apagar, borrachas, fluídos para apagar; abridores de carta eléctricos; 

partituras musicais; placas para apagar; enfeites e decoração em papel e/ou cartão; lenço de 

papel; guardanapo de papel; sacos de almoço; malas [baús] e estojos em cartão; livros para 

colorir; ficheiros de relatório; papel com furos; cadernos de bolso; canetas de feltro; bandas 

para livro; conjuntos de lápis de chumbo preto; conjuntos de lápis de cor; réguas; tapetes 

para escrita; livros de autógrafos; agráfos; grampeador; cortadores de fita; sinais de aviso; 

máquinas de retalhar papel; máquinas e aparelhos para revestimentos plásticos; aparelhos 

eléctricos de fixação por calor para selagem de documentos e fotografias; porta-cartões e 

estojos; decorações de papel para caixas de almoço ou géneros alimentícios; álbuns; sacos 

[invólucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias plásticas]; biblioraptos 

[pastas para papéis]; caixas de cartão ou de papel; cartas [cartões]; suportes e estojos para 

selos e sinetes para lacrar; jornais de banda desenhada; compassos para desenho; fitas em 

papel ou cartões para o registo de programas de computador; papel para cópias [artigos 

de papelaria]; líquidos corretores [artigos de escritório]; dossiers; dedeiras [artigos de es-

critório]; bandeiras [em papel]; dobradeiras [artigos de escritório]; capas para papéis; fitas 

gomadas; lenços de bolso [em papel]; fichas [papelaria]; fitas de tinta para escrever; capas 

para papéis; rótulos, excepto de materiais têxteis; mapas; cartões de boas festas musicais; 

circulares; blocos [papelaria]; caixas de pintura [material escolar]; brochuras; cortadores de 

papel [artigo de escritório]; porta-minas [lapiseiras de minas]; selos de correio; autocolan-
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tes [artigos de papelaria]; toalhas de mesa [em papel]; tachas; bilhetes; fitas para máquinas 

de escrever; máquinas de escrever [eléctricas ou não eléctricas]; papel ou tela de embrulho; 

escovas para a escrita; giz para escrever; computadores tablet para escrever; coberturas 

[capas] [papelaria]; capas de papel para vasos de flores; cortadores de papel [artigos de es-

critório]; babetes em papel; sacos para cozinhar em micro-ondas; filtros para café em papel; 

livretes [livrinhos]; modelos de bordados; corta-papel [artigos de escritório] [abre-cartas]; 

toalhas de mesa de papel; toalhas de mesa e guardanapos [em papel]; sinalizadores em pa-

pel ou em cartão; etiquetas para cartões de índice; lotes de papel; papel mata-borrão facial; 

autocolantes para telefone portátil; pinturas [quadros] emoldurados ou não; toalhas de 

papel; papel higiénico; aparelhos para plastificar documentos [artigos de escritório]; caixas 

de chapéus em cartão; aparelhos manuais de rotulagem; marcadores [artigos de papelaria]; 

bandejas de pintura; brochas [pincéis]; brochas para pintores; apagadores para quadros; pa-

pel de arroz (“papel Xuan”) para pintura e caligrafia; lápis mecânicos; moldes ou padrões 

[papelaria] de papel de parede; bilhetes de lotaria impressos; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121799 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais; vestuário de praia; roupa de natação, fatos de ba-

nho; roupa desportiva; vestuário impermeável; luvas; mitenes; cintos; vestuário para crian-

ça, homem e senhora; vestuário para bebés; calças de bebés [vestuário]; babetes, excepto 

de papel; roupa interior; roupa para dormir e pijamas; roupões de banho; suspensórios; 

chapéus; bonés; visores solares; bóinas; toucas para banho e duche; regalo (vestuário); 

aquecedores de orelhas; roupa para o pescoço, gravata usada com fraque, laço, gravata 

laço; meias e collants [meias], meia-calça; cinta-liga; ligas para meias de calça; sapatos, 

sapatos de desporto; pantufas; calçado de praia; fatos de carnival; mangas para trabalho; 

lenços da cabeça; bandanas [lenços para pescoço]; sandálias de banho; chinelos de banho; 

botas de esqui; botas; cintas para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções pelo joelho; 

corpetes interiores; capotes [casacos]; punhos de camisa; estolas em pele; aros para usar na 

cabeça [vestuário]; chapelaria [vestuário]; casacos; jérsei [vestuário]; vestido sem alças, sem 

mangas, usado sobre uma blusa [peitilhos de camisas]; roupa de malha [vestuário]; roupas 

exteriores; sobretudos [vestuário]; calças; parcas; pullovers; sandálias; cachecóis; xailes; ca-

misas; combinados [roupa interior]; blusas; polainas [grevas]; botas de desporto; camisolas 

desportivas; fatos; fatos para o banho; T-shirts; calças; roupa interior; uniformes; coletes; 

fatos para esqui náutico; punhos de desporto (vestuário); lingerie; sapatos de ginástica; ca-

misolas justas [lingerie]; vestuário de ginástica; écharpes; vestuário de ciclista; cintas; todos 

incluídos na classe 25.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121800 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e artigos de brincar; bonecas; brinquedos de peluche; ursos de peluche; 

figuras de brinquedos e conjuntos de jogos; artigos de ginástica e de desporto; bolas e ba-

lões; decorações e ornamentos festivos; decorações e ornamentos para árvores de Natal; 

brindes para festas; veículos de brinquedo; veículos eléctricos (brinquedos); pranchas de 

surf; pranchas para a neve [“snowboard”]; patins de rodas alinhadas; patins para gelo; 

pranchas de skate; almofadas protectoras ou protectores para desportos e jogos; pistolas de 

ar [brinquedos]; gamão [jogos]; bolas de jogar; sinos para árvores de Natal; bolas de bilhar; 

mesas de bilhar; blocos de construção [brinquedos]; jogos de tabuleiro; bombons explo-

sivos [bombons com petardos]; patins com bota [combinado]; máquinas e aparelhos para 

jogos de quilhas; jogos de construção; suportes de velas para árvores de Natal; tabuleiro de 

damas; damas [jogos]; jogos de xadrez; tabuleiros para jogo de xadrez; Árvores de Natal de 

materiais sintéticos; suportes de árvores de Natal; aparelhos de prestidigitação; bombom 

explosivo [fogos de artifício de brinquedo]; copos para dados [jogos]; dardos; dados [jogos]; 

camas de bonecas; vestuário de bonecas; casas de bonecas; quartos de bonecas; jogos de 

dominós; tabuleiros para jogo de damas; jogos de damas; halteres; cotoveleiras [artigos de 

desporto]; exercitadores [expansores]; carrosséis de feiras; biberons para bonecas; anzóis 

de pesca; aparelhos para a pesca; barbatanas para natação; bóias de pesca; discos voadores 

[brinquedos]; jogos automáticos; tacos para jogos; aparelhos para jogos, sem ser os adapta-

dos para uso com um monitor; máquinas de videojogos; jogos portáteis com ecrãs de cristal 

líquido [lcd]; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; sacos de golfe; tacos de golfe; luvas de 

golfe; luvas para jogos e desporto; artigos para partidas [farsas]; carretos para papagaios 

de papel; papagaios de papel; joelheiras [artigos de desporto]; mahjong [jogos]; berlindes 

[jogos]; marionetes; máscaras de teatro; máscaras de brinquedo; móbiles [brinquedos]; mo-

delos de veículos à escala; artigos para festas dançantes [artigos de cotilhão]; almofadas de 

proteção [partes de vestuário de desporto]; jogos de salão; cápsulas fulminantes [brinque-

dos]; pistolas [brinquedos]; bolas de jogo; marionetas; raquetes; rocas [brinquedos]; jogos 

de argolas; cavalos de baloiço [brinquedos]; patins de rodas; pranchas à vela; esquis; trenós 

[artigos desportivos]; tobogans [artigos de desporto]; bolas de sabão [brinquedos]; piões 

[brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicletas de ginástica [estáticas]; piscinas 

[brinquedos]; barbatanas para natação [“flippers”]; baloiços; mesas para ténis de mesa; 

brinquedos para animais domésticos; esquis aquáticos; artigos de brincar para natação, jo-

gos de água, desporto e actividades; bolas de praia; máquinas de jogo automáticas, de pré-

-pagamento; capas especialmente concebidas para esquis e pranchas de surf; cartão de bin-

go; redes para borboletas; cartas de jogar; confete; patins em linha; puzzles; caleidoscópios; 

mastros para pranchas à vela; sacos de rede para a pesca; veículos de brinquedo radiocon-
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trolados; roletas; globos de neve; raquetes para a neve; cartas de jogar Japonesas; coletes de 

natação; cintos de natação; bóias flutuantes para o banho e natação; dispositivos flutuantes 

para natação; flutuadores para natação; chapéus de festa em papel; aparelhos para o cultu-

rismo; fichas para jogos de azar ou fortuna; bilhetes de raspar para jogar jogos de loteria; 

kits de modelos de montar em miniatura [brinquedos]; jogo de pachinko; slot machines; 

brinquedos insufláveis; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121801 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; funções administrativas; ser-

viços de venda por grosso e venda a retalho, incluindo serviços de retalho e grossista on-

-line; serviços de retalho de supermercados; serviços de consultoria para consumidores; 

fornecimento de informações comerciais na Internet, nomeadamente informações sobre 

produtos de consumo, sobre aconselhamento aos consumidores e sobre serviços ao consu-

midor; serviços electrónicos de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121802 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecer teleconferências multimédia via web, videocon-

ferência e serviços de reuniões on-line que permitem, de forma simultânea e assíncrona a 

visualização, partilha, edição e discussão de documentos, dados e imagens pelos partici-

pantes através de um navegador web; fornecer aos clientes acesso on-line a relatórios on-

-line relacionados com o desempenho, eficácia e status de aplicativos baseados na web, tele-

conferências, videoconferências e reuniões; fornecer aos utilizadores acesso remoto seguro 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração on-

-line que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos parti-

lhados, dados, listas de tarefas e fóruns de discussão; serviços de radiodifusão na Internet, 
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que fornecem base de dados on-line de informações relativas à plataforma de apresentação 

de reclamações na Internet; fornecimento de acesso às telecomunicações e ligações à base 

de dados informática e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; serviços de tele-

comunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas na web), programas 

informáticos e dados; fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases 

de dados; fornecimento de acesso às telecomunicações, às instalações e estruturas da rede 

global de internet; comunicação por terminais de computadores; comunicação por redes de 

fibra óptica; transmissão assistida por computador de mensagens e imagens; transmissão 

via fax; envio de mensagens; serviços de paging; aluguer de modems; serviços de comunica-

ção de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamentos de telecomunicações; envio, 

recepção e encaminhamento de mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de 

dados por meios electrónicos; e serviços de transmissão de encomendas; serviços de video-

conferência; recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de imagens fixas e/ou de 

imagens em movimento, tais como caracteres, mensagens, música e imagens, telegra-

mas, informações e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, telex, por cabo, 

informáticos e por satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e em movimento e dados quer sob forma comprimida ou não comprimida e em tempo real 

ou atrasado; mensagens electrónicas, comunicação de conferência por boletim electrónico 

que permite aos utilizadores realizar uma conversa interactiva em tempo real entre um 

terminal de computador e um boletim electrónico contendo fotos e informações de ima-

gens em movimento e informações de voz, tais como caracteres; fornecimento de painéis 

electrónicos e painéis de mensagens para a transmissão de mensagens; fornecimento de 

fóruns de discussão on-line; serviços de radiodifusão televisiva; radiodifusão e transmissão 

de programas de rádio e televisão; radiodifusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos electrónicos de computador; transmissão de infor-

mações relativas a compras on-line e serviços gerais de retalho; serviços de transmissão de 

vídeo sob pedido; serviços de agência de notícias; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas na rede informática global para a pesquisa e obtenção de informações, dados, 

sítios Web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso a utiliza-

dores a uma base de dados informática que contém publicações electrónicas, quadros de 

mensagens, bases de dados e informações acessíveis através de computador; operação de 

salas de chat (serviços sala de chat); acesso de múltiplos utilizadores a redes informáticas 

globais de informação para a transferência e disseminação de uma vasta gama de informa-

ções; fornecimento de acesso a um sítio Web numa rede informática mundial através da 

qual terceiros possam oferecer bens e serviços, realizar e cumprir ordens, celebrar contra-

tos e realizar transacções comerciais; fornecimento de acesso a um sítio Web interactivo 

numa rede informática mundial para que terceiros apresentem informações, respondam a 

pedidos e efectuem encomendas de produtos, serviços e oportunidades de negócio; servi-

ços de comunicações, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; 

transmissão de informações através de comunicações de dados para suporte à tomada de 

decisões; transmissão de informações através de sistemas de comunicação por vídeo; ser-

viços de conferência via web; serviços de comunicações electrónicas para estabelecimento 

de salas de chat virtuais através de mensagens de texto; fornecimento de quadros electró-

nicos de boletins para o envio e transmissão de mensagens entre e entre utilizadores de 

computadores relativamente a produtos, serviços e propostas e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um quadro de discussão interactivo para a publicação, promoção, venda 

e revenda de artigos através de uma rede informática global; fornecimento de serviços de 

correio electrónico e encaminhamento de correio electrónico; comunicação de áudio e ví-

deo através de computadores e redes informáticas e através de uma rede global de comuni-

cações; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de tempo de concessão de acesso 
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a painéis e bases de dados interactivos; fornecimento de acesso a boletins electrónicos para 

o envio e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores em relação a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócio; fornecimento de acesso a agenda electrónica, 

livro de endereços e funcionalidades de notas, através de redes informáticas locais e glo-

bais; fornecimento de acesso e instalações de vídeo e/ou teleconferência; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios web a terceiros para facilitar o comércio electrónico e tran-

sacções comerciais do mundo real; serviços de consultadoria, de informação e de aconse-

lhamento relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121803 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; publicação de textos, livros e revistas (excepto textos publicitários); publicação 

de diagramas, imagens e fotografias; publicação de jornais, revistas e periódicos; serviços 

de educação, formação e instrução relacionados com telecomunicações, computadores, 

programas informáticos, concepção de sítios web, comércio electrónico, gestão de empre-

sas e publicidade; fornecimento de educação, recreação, ensino, instrução e formação in-

teractivos e não interactivos; concepção de cursos, exames e qualificações; entretenimento 

fornecido através de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços de jogos electróni-

cos prestados através da Internet; fornecimento de informações relativas às actividades de 

educação, formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, sociais e culturais; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); organização, reali-

zação, acolhimento e condução de concursos de canto; organização, realização, acolhimen-

to e condução de concertos; organização, realização, acolhimento e condução de eventos 

e competições para com fins educativos ou de entretenimento; organização, realização, 

acolhimento e condução de jogos e missões; serviços de agência de bilhetes de entreteni-

mento; informações relativas ao entretenimento ou à educação, fornecidas on-line a partir 

de uma base de dados informática ou da Internet; fornecimento de música digital (não 

descarregável) a partir da Internet; fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de sítios Internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com o pla-

neamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual ao vivo ou gravado para radiodifusão por cabo terrestre, canais por 

satélite, Internet, sistemas sem fios ou outros meios de comunicação; serviços de entreteni-

mento musical; aluguer de gravações sonoras; preparação de programas de entretenimento, 

de educação, de documentários e de notícias para a radiodifusão; serviços de jornalismo; 

informações relativas a acontecimentos desportivos ou culturais, assuntos correntes e no-

tícias de última hora fornecidos por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou 

por outros meios electrónicos; produção de televisão, rádio e filmes; preparação e produção 
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de programas de televisão; fornecimento de informações, dados, gráficos, som, música, 

vídeos, animações e textos para fins de entretenimento; serviços de jogos; fornecimento de 

clubes de recreação, instalações desportivas e ginásio; serviços de clube de entretenimento, 

discoteca, desfile de moda e clube noturno; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, realização e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e oficinas de formação; organização e realização 

de exposições, desfiles de moda, espectáculos educativos e espectáculos e performances 

culturais; serviços de exposições e galerias de arte; serviços de galeria de arte relaciona-

dos com aluguer (“leasing”) de artes plásticas; serviços de formação relativos a saúde e 

segurança ocupacional, conservação ambiental; fornecimento de classes sobre charutos e 

degustação de vinho; fornecimento de informações educativas sobre materiais de investiga-

ção e sua agência; organização, realização, planeamento e gestão de seminários; treino de 

animais; direcção da produção de programas de radiodifusão; serviços de instrução rela-

cionados com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo equipamento audiovisu-

al, utilizados na produção de programas de radiodifusão; fornecimento de estúdios audio-

visuais; fornecimento de instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, 

espectáculos, peças de teatro, música ou formação pedagógica; agências de reservas de en-

tretenimento; aluguer e arrendamento de filmes cinematográficos; aluguer e arrendamento 

de instrumentos musicais; aluguer e locação de programas de televisão; aluguer e locação 

de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de ar-

quivos; serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de soft-

ware de entretenimento; fornecimento de videojogos, jogos de computador, som ou imagens, 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos 

e concursos informáticos on-line; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e locação 

de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de arcadas; empréstimo de 

fotografias; fotografia; tradução; interpretação de línguas; programas de educação e forma-

ção no domínio da gestão de riscos; programas de educação e formação relacionados com 

a certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de consultadoria, de 

informação e de aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; organização, 

gestão ou gestão de eventos de videojogos; fornecimento de jogos através de comunicação 

por videojogos de consumo; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/121804 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/29

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, investigação e concepção relacionados com aqueles ser-

viços, serviços de análise e investigação industrial; concepção e desenvolvimento de hard-

ware e software; serviços informáticos relacionados com a transmissão de informações, da-

dos, documentos e imagens através da Internet; fornecedor de serviço de aplicações (ASP), 
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nomeadamente, alojamento de aplicações informáticas de terceiros; fornecedor de serviço 

de aplicações (ASP), fornecendo software nos campos de conferências via web, conferência 

de áudio, mensagens electrónicas, colaboração de documentos, videoconferência e proces-

samento de voz e chamadas; fornecimento de software não descarregável para facilitar a 

interoperabilidade de várias aplicações de software; serviços de assistência técnica relacio-

nados com software e aplicações informáticas fornecidos on-line, por correio electrónico 

e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line para utilizadores registados participarem em discussões, obterem feedback dos 

seus pares, formarem comunidades virtuais, participarem em redes sociais e partilharem 

documentos; aconselhamento informático aos utilizadores da Internet através de uma linha 

directa de apoio; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de informa-

ção, sítios e recursos em redes informáticas; fornecimento de motores de busca; concepção 

de computadores, computadores portáteis [notebooks], computadores portáteis [laptops], 

computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 

e media players pessoais; concepção de telemóveis e telefones inteligentes; concepção de 

câmaras digitais; serviços informáticos; programação de computadores; serviços de inte-

gração informática; serviços de análise de computadores; programação de computadores 

para defesa contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; fornecimento de 

serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para a troca de dados; con-

cepção de software; concepção de sistema para computador; concepção e desenvolvimento 

de páginas web; alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de apli-

cação de computador para pesquisar e recuperar informações de bases de dados e redes de 

computadores; fornecimento de informações técnicas sob pedido específico dos utilizado-

res finais, por telefone ou rede informática mundial; serviços de consultadoria em matéria 

de software; serviços informáticos relacionados com a pesquisa personalizada de bases de 

dados e de sítios Internet informáticos; codificação e descodificação de computadores e de 

sinais electrónicos; conversão de dados físicos e documentos em formato de media electró-

nica; serviços de testes e avaliação; serviços de arquitectura e design; concepção de interio-

res de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços informáticos e de rede; programas de 

gestão de riscos de segurança informática; informação sobre segurança informática, conhe-

cimento e serviços de teste; serviços de controlo da garantia de qualidade; serviços infor-

máticos relacionados com a certificação de transacções comerciais e elaboração de relató-

rios a esse respeito; controlo de acesso a (serviços de segurança para) computadores, redes 

electrónicas e bases de dados; segurança de transmissão de dados e de transacções através 

de redes informáticas; consultoria no domínio da segurança de dados; consultadoria em 

matéria de segurança das telecomunicações; serviços de consultadoria, de informação e de 

aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; fornecimento de um site com 

tecnologia que permita aos utilizadores partilharem informações e conselhos; armazena-

mento electrónico de dados; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/122359 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/10

[730] 申請人 Requerente : De Beers Intangibles Limited
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 地址 Endereço : 20 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN, 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 bijutarias; pedras preciosas e semi-preciosas; relojoa-

ria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/122360 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/10

[730] 申請人 Requerente : De Beers Intangibles Limited

 地址 Endereço : 20 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN, 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/122635 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/20

[730] 申請人 Requerente : Sky International AG

 地址 Endereço : Stockerhof, Dreikönigstrasse 31A, CH-8002 Zürich, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

academias [educação]; parques de diversão; provisão de diversões; adestramento de ani-

mais; organização e realização de colóquios; organização e realização de concertos; organi-

zação e realização de conferências; organização e realização de congressos; organização e 

realização de seminários; organização e realização de simpósios; organização e realização 

de workshops [formação]; organização de concursos de beleza; realização, organização e 

direção de ciclistas e/ou de equipas de ciclismo e/ou de eventos de ciclismo; internatos (es-

colas); reserva de lugares para espectáculos; serviços de bibliotecas ambulantes; serviços de 

caligrafia; aconselhamento de carreiras (formação e educação); apresentações cinemato-

gráficas; circos; serviços de clube [entretenimento ou educação]; coaching [formação]; rea-

lização de aulas de fitness; cursos por correspondência; serviços de disc jockey; serviços de 

discoteca; dobragem; serviços de informações sobre educação; exames pedagógicos/educa-

ção, edição electrónica; serviços de entertainer; informações sobre de entretenimento; pro-

dução de filmes, excepto filmes publicitários; jogos de azar; serviços de jogos fornecidos em 

linha a partir de uma rede informática; aluguer de equipamentos de jogos; ensino de ginás-

tica; serviços de clubes de saúde [formação em saúde e fitness]; serviços de campismo de fé-
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rias [entretenimento]; serviços de interpretação de línguas; serviços de layout, excepto para 

fins publicitários; serviços bibliotecários; microfilmagem; modelos para artistas plásticos; 

estúdios de cinema; serviços de composição musical; serviços de espectáculos de varieda-

des; serviços de repórteres noticiosos; clubes nocturnos; jardins de infância; exploração de 

lotarias; serviços de orquestra; organização de bailes; organização de concursos [educação 

ou entretenimento]; organização de exposições para fins culturais ou educativos; organiza-

ção de desfiles de moda para fins de entretenimento; organização de espectáculos [serviços 

de empresário]; organização de competições desportivas; planeamento de festas [entreteni-

mento]; serviços de treinadores pessoais [formação de fitness]; serviços de reportagens fo-

tográficas; serviços de fotografia; educação física; formação prática [demonstração]; apre-

sentação de apresentações ao vivo; produção de música; produção de programas de rádio e 

televisão; produção de espectáculos; exploração de salas de jogos; fornecimento de instala-

ções de casino [jogos de azar]; fornecimento de instalações de golfe; fornecimento de servi-

ços de karaoke; fornecimento de instalações para museus [apresentação, exposições]; for-

necimento de publicações electrónicas em linha, não descarregáveis; fornecimento de ins-

talações recreativas; fornecimento de instalações desportivas; publicação de livros; publica-

ção em linha de livros e revistas electrónicas; publicação de textos, excepto textos publici-

tários; entretenimento de rádio; serviços de estúdio de gravação; informações recreativas; 

educação religiosa; aluguer de equipamento de áudio; aluguer de câmaras de vídeo; aluguer 

de filmes cinematográficos; aluguer de aparelhos de iluminação para cenários de teatro ou 

estúdios de televisão; aluguer de projectores de cinema e acessórios; aluguer de aparelhos 

de rádio e televisão; aluguer de cenários de espectáculos; aluguer de equipamentos de mer-

gulho; aluguer de gravações sonoras; aluguer de material desportivo, excepto veículos; alu-

guer de campos desportivos; aluguer de instalações de estádios; aluguer de cenário de pal-

co; aluguer de campos de ténis; aluguer de gravadores de cassetes de vídeo; aluguer de fitas 

de vídeo; serviços de redação de guiões; serviços de escolas [educação]; interpretação de 

linguagem gestual; serviços de acampamentos desportivos; serviços de legendagem; entre-

tenimento televisivo; produções teatrais; serviços de agência de bilhetes [entretenimento]; 

cronometragem de eventos desportivos; aluguer de brinquedos; serviços de tradução; servi-

ços de ensino; edição de fitas de vídeo; produção de filmes de vídeo; filmagem em vídeo; 

orientação profissional [orientação em matéria de educação ou de formação]; reconversão 

profissional; redacção de textos, excepto textos publicitários; serviços de jardins zoológi-

cos; fornecimento e produção de conteúdos audiovisuais relacionados com o entretenimen-

to, a educação, a formação, o desporto e a cultura; serviços de educação e de entretenimen-

to através a rádio, televisão, telefonia, internet e bases de dados em linha; aluguer, arrenda-

mento e leasing de filmes cinematográficos, vídeos, DVDs, registos sonoros, aparelhos de 

gravação de som, aparelhos de desporto, televisores e videogravadores, gravadores de 

DVD e gravadores de rádio; produção de filmes para televisão e cinema; fornecimento de 

publicações electrónicas em linha (não descarregáveis); publicação de revistas, livros, tex-

tos e produtos de impressão; publicação de livros ou diários electrónicos em linha; forneci-

mento de publicações electrónicas; fornecimento de dicionários, enciclopédias e textos de 

referência em linha; fornecimento de publicações em linha, incluindo jornais, revistas (pe-

riódicos), banda desenhada, diários (publicações), livros, manuais de utilizador, materiais 

de instrução e de ensino; fornecimento em linha de cartazes, fotografias, imagens, artigos, 

bilhetes para entretenimento, para eventos educativos, desportivos, culturais ou de jogos, 

viagens ou passeios turísticos; fornecimento de instalações de estúdio de gravação; aluguer 

de estúdios de gravação; serviços de produção de espectáculos ao vivo; organização de acti-

vidades e competições desportivas; serviços de bilheteira; produção e apresentação de pro-

gramas transmitidos pela televisão, internet ou outros canais de telecomunicações para a 

visualização, selecção e aquisição interactivas de produtos; serviços de reservas de bilhetes 
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relacionados com entretenimento; produção, apresentação e distribuição de programas de 

rádio e televisão, televisão interactiva, jogos interactivos, entretenimento interactivo e com-

petições interactivas; produção, apresentação e fornecimento de competições, concursos, 

jogos, concursos de perguntas e respostas, entretenimento em estúdio e eventos com a par-

ticipação do público; serviços interactivos de selecção de programas de televisão para teles-

pectadores; fornecimento e produção de entretenimento, notícias, actividades culturais e 

de desporto interactivas para os telespectadores; serviços de entretenimento, educativos, 

desportivos e culturais interactivos para telespectadores; serviços de guias de visualização; 

serviços de guias de visualização que proporcionam a gravação e o aluguer de programas e 

de filmes por um prazo fixo; serviços de gravação de programas de televisão iniciados auto-

maticamente com base nos hábitos/preferências de visualização dos clientes; serviços recre-

ativos, educativos, desportivos e culturais sob a forma de vídeo a pedido (“video-on-de-

mand”) e quase vídeo a pedido (“near-video-on-demand”); fornecimento de filmes, vídeos 

e programas de televisão aos espectadores sob a forma de vídeo a pedido e quase vídeo 

a pedido (“near-video-on-demand”); serviços de apostas, jogos e jogos de azar; serviços 

de realização de apostas, jogos a dinheiro, jogos de azar, lotarias ou aceitação de apostas 

(casas de apostas) mediante crédito; serviços de realização de apostas, jogos a dinheiro, jo-

gos de azar, lotarias ou aceitação de apostas (casas de apostas) mediante cartão de crédito; 

organização e realização de lotarias; serviços de apostas, de jogos a dinheiro, de jogos de 

azar, de lotarias ou aceitação de apostas (casas de apostas) electrónicos prestados através 

da internet, ou através de uma rede informática mundial ou em linha a partir de uma base 

de dados de rede informática ou através de telefonia, incluindo telemóveis, ou através de 

um canal de televisão incluindo um canal de televisão por satélite, terrestre ou transmissão 

por cabo; organização e realização de concursos para jogadores de videojogos e jogadores 

de jogos de computador; serviços de jogos “pay to play”; serviços de jogos interactivos 

P2P (“peer-to-peer”) e de jogos a dinheiro; serviços de jogos e jogos a dinheiro de poker 

interactivos incluindo formatos de jogos a dinheiro para um ou vários jogadores; apresenta-

ção e produção de competições, torneios, jogos e jogos a dinheiro de poker; jogos educati-

vos ou de entretenimento jogados em linha; serviços de edição electrónica; serviços de gra-

vação e filmagem de vídeos; fornecimento informações relativas a notícias, actualidades e 

desporto; serviços de informações relativas a notícias, actualidades e educação; serviços de 

informação e de aconselhamento relativos a programas de televisão e de rádio, à educação, 

recreação, entretenimento, música e desporto; serviços de informação e de aconselhamento 

relativos a programas de televisão e de rádio, à educação, recreação, entretenimento, músi-

ca e desporto, fornecidos em linha a partir de uma base de dados informática ou da inter-

net ou de telemóveis; serviços de informação factual relacionados com programas de televi-

são e de rádio, notícias e desporto; serviços de instrução; serviços de formação; serviços de 

formação prestados através de simuladores; serviços de lazer; serviços de assessoria rela-

cionados com entretenimento; organização de conferências, seminários, simpósios ou 

workshops; organização de exposições ou festivais; serviços de agência de reservas (entre-

tenimento); serviços de cinema; serviços de estúdio de cinema; distribuição de programas 

de rádio, programas de televisão, filmes, filmes de longa-metragem, fitas de vídeo pré-gra-

vadas, material áudio e/ou visual, cassetes de vídeo pré-gravadas, DVDs ou distribuição de 

discos de vídeo pré-gravados de programas de rádio, programas de televisão, filmes, filmes 

de longa-metragem; distribuição de fitas de vídeo pré-gravadas, de material áudio e/ou vi-

sual, cassetes de vídeo pré-gravadas, DVDs ou discos vídeo pré-gravados (excepto o trans-

porte) para fins de entretenimento, educação, formação, desporto, cultura e informação; 

fornecimento de filmes, não descarregáveis, através de serviços de transmissão de vídeo sob 

pedido; fornecimento de programas de televisão, não descarregáveis, através de serviços de 

transmissão de vídeo sob pedido; fornecimento de programas de televisão, não des-
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carregáveis, através de serviços de transmissão de vídeo sob pedido; produção de progra-

mas de rádio, programas de televisão, filmes, filmes de longa-metragem, fitas de vídeo pré-

-gravadas, material áudio e/ou visual, cassetes de vídeo pré-gravadas, DVDs ou discos de 

vídeo pré-gravados; edição de programas de rádio, programas de televisão, filmes, filmes 

de longa-metragem, fitas de vídeo pré-gravadas, material áudio e/ou visual, cassetes de ví-

deo pré-gravadas, DVDs ou discos de vídeo pré-gravados; aluguer, arrendamento ou lea-

sing de programas de rádio, programas de televisão, filmes, filmes de longa-metragem, fitas 

de vídeo pré-gravadas, material áudio e/ou visual, cassetes de vídeo pré-gravadas, DVDs 

ou discos de vídeo pré-gravados; exibição de programas de rádio, programas de televisão, 

filmes, filmes de longa-metragem, fitas de vídeo pré-gravadas, material áudio e/ou visual, 

cassetes de vídeo pré-gravadas, DVDs ou discos de vídeo pré-gravados para fins de entre-

tenimento, de educação, de desporto ou culturais; serviços de parques de diversão com 

tema de filmes, produções de rádio ou de televisão; organização e gestão de parques de di-

versões e parques temáticos; organização de entretenimento; preparação e produção de 

programas de rádio, programas de televisão, filmes, fitas de vídeo pré-gravadas, DVDs, 

material áudio e/ou visual, cassetes de vídeo pré-gravadas, discos de vídeo pré-gravados ou 

filmes de longa-metragem para distribuição para transmissão ou difusão por qualquer 

meio; fornecimento de programas de rádio, programas de televisão, filmes, material áudio 

e/ou visual ou filmes de longa-metragem em linha (não descarregáveis); publicação de su-

portes impressos e de gravações; serviços de dobragem; edição de fitas de vídeo; entreteni-

mento; produção de filmes; aluguer de filmes de longa-metragem; estúdios de cinema; for-

necimento de salas de cinema; produção de espectáculos; produção de filmes de vídeo; alu-

guer de equipamentos de áudio; aluguer de aparelhos de iluminação para cenários de tea-

tro ou estúdios de televisão; aluguer de filmes de longa-metragem; aluguer de projectores 

de cinema e acessórios; aluguer de equipamentos de rádio; aluguer de televisores e equipa-

mentos de televisão; aluguer de equipamento desportivo; aluguer de câmaras de vídeo; alu-

guer de fitas de vídeo; aluguer de videogravadores; produções teatrais; serviços de estúdio 

de cinema; organização ou acolhimento de cerimónias de entrega de prémios; apresentação 

de filmes; produção de efeitos especiais para filmes; serviços de reserva (incluídos nesta 

classe) para eventos desportivos, científicos, políticos e culturais; produção de trabalhos ar-

tísticos para filmes de animação; serviços de estúdio de gravação; fornecimento de conteú-

dos de vídeo e áudio por venda e aluguer, sendo que o consumidor tem direito a uma ou 

várias visualizações do conteúdo multimédia através de qualquer forma de dispositivo de 

reprodução, todas relacionadas com entretenimento, educação, desporto e cultura; educa-

ção e formação em matéria de protecção do ambiente, conservação de energia e ecologia e 

bem-estar dos animais; educação e prestação de formação em relação a fontes alternativas 

de energia, incluindo energia eólica, hidroeléctrica, mare-motriz, geotérmica, solar, bio-

massa e biocombustíveis; publicação de material didáctico e material promocional relativo 

à protecção do ambiente, conservação de energia e ecologia e bem-estar dos animais; orga-

nização e realização de seminários e workshops (formação); estabelecimento de programas 

de formação e manuais de formação; organização e realização de cursos de segurança e 

cursos educativos; serviços de reportagem de notícias em linha; prestação de informação 

em linha e de conhecimentos enciclopédicos gerais relacionados com entretenimento, edu-

cação, formação, desporto, cultura, notícias, actualidades, programas de televisão por saté-

lite, programas de rádio e de televisão, música, filmes, livros e outros produtos de impres-

são, jogos de vídeo, jogos de computador, máquinas de divertimento, centros de diverti-

mento ou parques de diversões; serviços de tradução em linha; serviços de biblioteca em li-

nha, incluindo o empréstimo e a troca de livros e outras publicações e fotografias; presta-

ção de aulas, seminários, workshops, exposições e exibições em linha; aluguer, reserva e 

fornecimento de equipamento de mergulho; jogos de cartas em linha; organização de 
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acampamentos desportivos e de férias; fornecimento de toques telefónicos; prestação de 

serviços profissionais de ciclismo; organização de eventos de ciclismo; aluguer, arrenda-

mento e leasing de salas de dados para eventos de entretenimento, desportivos e culturais; 

serviços de estúdios de alta definição, suites de edição, estúdios de vozes “off” e suites 

de áudio; organização de circos, organização, produção, gestão, realização, apresentação e 

encenação de espectáculos, eventos, concertos, festivais, apresentações e actuações de ban-

das ao vivo, incluindo esses serviços prestados em linha a partir de uma base de dados in-

formática ou da internet; organização de festivais para fins de entretenimento, culturais e 

recreativos; serviços de festivais; realização de espectáculos de entretenimento de música, 

dança, comédia, teatro, poesia e circo, incluindo serviços prestados em linha a partir de 

uma base de dados informática ou da internet; organização de eventos musicais; organiza-

ção de eventos para angariação de fundos; fornecimento de entretenimento e eventos cul-

turais; fornecimento de informações relativas a festivais; fornecimento de equipamento de 

lazer, de entretenimento e de recreio; fornecimento de salas de brincar e de salas de jogos; 

organização de festas; fornecimento de instalações para festas; serviços de organização e 

planeamento de festas e eventos; organização e encenação de eventos de dança, música e 

de entretenimento de música ao vivo; fornecimento de música ao vivo; fornecimento de es-

pectáculos e apresentações musicais ao vivo; organização de apresentações musicais; entre-

tenimento sob a forma de espectáculos musicais ao vivo; serviços de festivais de música; 

serviços de espectáculos musicais; serviços de entretenimento musical; serviços de clube 

nocturno; organização de eventos de clube nocturno; publicação de textos (excepto textos 

publicitários); serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de podcasts; ser-

viços de monitorização da forma física em linha; prestação de monitorização em linha da 

participação e assiduidade em eventos desportivos; gravação de música numa variedade de 

suportes; apresentação e distribuição de gravações de som e vídeo; contratação de disc 

jockeys; serviços de composição musical; produção musical; serviços de edição musical e de 

gravação de música; serviços de gravação de música; publicação de canções; fornecimento 

de música em linha e de vídeos em linha (não descarregáveis); produção, apresentação, dis-

tribuição, venda por assinatura, colocação em rede e aluguer de programas de rádio e de 

televisão, de música e de gravações de som e de vídeo; fornecimento de programas de rádio 

não descarregáveis, programas de televisão, vídeos, som, imagens ou dados acedidos via in-

ternet ou outras redes de comunicação; fornecimento de publicações electrónicas em linha; 

fornecimento de música e vídeos pré-gravados, descarregáveis mediante o pagamento de 

uma taxa ou de uma assinatura pré-paga através da Internet; organização de concursos, 

concertos e espectáculos ao vivo; serviços de clube [entretenimento]; serviços de disc 

jockey; apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de composição musical; fornecimento 

de sistema de votação em linha através da internet ou de um dispositivo de comunicação 

sem fios para fins de entretenimento; produção de espectáculos de dança, espectáculos mu-

sicais e espectáculos de prémios em vídeo; shows de comédia, shows de jogos e eventos des-

portivos perante audiências ao vivo que são transmitidos ao vivo ou gravados para poste-

rior difusão; organização de concursos de talentos e eventos de premiação de música e tele-

visão; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento em transmissão contínua 

de música, filmes, programas de televisão, livros de áudio e jogos para os utilizadores em 

linha através de uma rede de comunicação; criação e publicação de listas de reprodução; 

serviços de entretenimento, nomeadamente, um serviço de tabelas musicais que fornece ao 

consumidor estatísticas e classificação actualizadas de canções baseadas tempo de rádio, 

nas vendas de discos, na transmissão contínua da música para dispositivos e nas visualiza-

ções de vídeos na Internet; estúdios de realidade virtual; produção, apresentação e distri-

buição de conteúdos de realidade virtual/realidade aumentada; serviços de consultadoria, 

de informação e de aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; 
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consultadoria profissional, serviços de informação e de aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; serviços de consultadoria, de informação e de aconselha-

mento relacionados com todos os serviços atrás referidos prestados em linha a partir de 

uma base de dados informática ou através de uma linha de apoio ou da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123017 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下O座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物，醫用保健產品。 

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123018 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業中心地下O座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物，醫用保健產品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深綠色，淺綠色，黃綠色，黑色。 

[210] 編號 N.º : N/123210 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

[730] 申請人 Requerente : Pet Incorporated

 地址 Endereço : Number One General Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Legumes processados; chilis processados; pimentos processados; feijão processado; molhos 

espessos de queijo; lacticínios; frutas processadas; carnes transformadas; carne de aves 

transformada; peixe processado.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123211 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

[730] 申請人 Requerente : Pet Incorporated

 地址 Endereço : Number One General Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Tortilhas para tacos, tortilhas para “tostadas”, tortilhas; misturas de especiarias; misturas 

de temperos; arroz e mistura de temperos combinados em embalagens unitárias; misturas 

de refeições embaladas constituídas principalmente por tortilhas para tacos com misturas 

de temperos; misturas de refeições embaladas constituídas principalmente por tortilhas 

com misturas de temperos; molhos; salsa (molhos); alimentos de snack à base de milho; ali-

mentos de snack à base de cereais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123278 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[730] 申請人 Requerente : Automobili Lamborghini S.p.A.

 地址 Endereço : Via Modena, 12-40019 Santa’agata Bolognese (Bologna) Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 聲音傳輸裝置；用於傳輸圖像之裝置；行動無線電；無線電發射器及接收器；汽車音響設備；汽

車收音機耳機；耳機；顯示器；汽車後視攝影機；護頭盔；汽車自動駕駛控制裝置；汽車導航電

腦；電子導航系統；汽車輪胎低壓自動指示燈；測量速度用感應器；震動感應器；加速感應器；

轉速計；用於車輛轉向及控制之模擬器。 

[540] 商標 Marca : 

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

2016/11/18 016059727 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/123279 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[730] 申請人 Requerente : Automobili Lamborghini S.p.A.

 地址 Endereço : Via Modena, 12-40019 Santa’agata Bolognese (Bologna) Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車；陸上汽車；跑車；運動型多用途車；汽車車輪；輪圈蓋；汽車輪圈；車輛用扶手；汽車煙灰

缸；汽車車體；汽車保險桿；汽車用鏈；汽車門把手；汽車引擎蓋；汽車方向盤；汽車車窗；汽車
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擋風玻璃雨刷；汽車及其結構零件；車輛軸組件；陸上車橋軸承；汽車車身；陸地車輛煞車塊；

陸地車輛剎車鼓；汽車製動襯片；汽車剎車片；陸地車輛凸輪軸；汽車緩衝器；汽車座椅；汽車

底盤；陸上車輛離合器；曲柄（陸上車輛零件）；差動齒輪（陸上車輛零件）；汽車方向指示器；

汽車門驅動皮帶（陸上車輛零件）；汽車變速箱；把手；車輛罩；陸上車輛變速箱；車輛後視

鏡；汽車用座椅；陸上車輛變速桿；汽車擋風玻璃；汽車發動機。 

[540] 商標 Marca : 

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

2016/11/18 016059727 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/123280 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[730] 申請人 Requerente : Automobili Lamborghini S.p.A.

 地址 Endereço : Via Modena, 12-40019 Santa’agata Bolognese (Bologna) Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；靴鞋；帽子；禦寒外套（連帽上衣）；運動服裝物品；幼兒服裝；頭巾；棒球帽；浴袍；游泳

或浴室用涼鞋；泳衣；海灘衣服；沙灘鞋；沙灘帽；腰帶（服裝）；運動靴：褲/裙（服裝）；平角

褲；胸罩；馬褲；帽子（頭飾）；羊絨服裝；休閒鞋；休閒襯衫；休閒褲；兒童頭飾；運動服；皮革

服裝；大衣；領帶；甲板鞋；禮服鞋；連衣裙；禮服；襯衫；駕駛鞋；刷毛上衣；人字拖；男女鞋；

運動鞋；手套（服裝）；高爾夫球衫；高爾夫球帽；高爾夫球鞋；登山鞋；嬰兒服裝；牛仔褲；慢跑

服；針織服裝；女士內衣；皮夾克；休閒裝；內衣；男士襪子；男士內衣；頸圍圍巾；睡衣；外衣；

馬球衫；套頭衫；雨衣；防雨衣；慢跑鞋；涼鞋；圍巾；上衣；短袖襯衫；短褲；絲綢服裝；絲巾圍

巾；滑雪服；襪子；運動帽；運動裝；西裝；遮陽帽；汗衫；導汗頭帶；毛衣；無袖上衣；長褲；領

帶（服裝）。 

[540] 商標 Marca : 

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

2016/11/18 016059727 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/123281 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[730] 申請人 Requerente : Automobili Lamborghini S.p.A.

 地址 Endereço : Via Modena, 12-40019 Santa’agata Bolognese (Bologna) Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 展覽場地及遊樂設備；節日裝飾及人造聖誕樹；運動用品及器材；玩具，遊戲，玩具及新奇事

物；電子遊戲；電動玩具車；遊戲咭；模型車；撲克牌盒；撲克牌；無線電控制玩具車；騎乘玩

具；比例模型車（玩具）；交通工具的縮尺模型；玩具建築；電動玩具機。 

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

2017/05/04 016677239 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/123416 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

[730] 申請人 Requerente : OpenTable, Inc.

 地址 Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 700, San Francisco, California 94104, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático e software de dispositivos móveis para fazer reservas de restaurantes 

e bares online e fornecimento de reservas de restaurantes e bares online e informações 

para terceiros; software informático e software de dispositivos móveis para fornecimento 

de uma plataforma on-line para terceiros na área de localizar restaurantes e bares, des-

crevendo serviços de restaurantes e bares, fornecimento de disponibilidade e preços de 

restaurantes e bares; software informático e software de dispositivos móveis para gestão de 

relacionamento com clientes, marketing, e gestão de rendimento nas indústrias de serviços 

alimentares e de hotelaria; software informático e software de dispositivos móveis para 

efectuar e processar transacções de pagamento com cartões de crédito, cartões de débito, 

cartões de oferta, vales, e outras formas de pagamento; software informático e software de 

dispositivos móveis para gerir, organizar, exibir, etiquetar, marcar (bookmarking), armaze-

nar, partilhar ou fornecer meios de comunicação ou de informação pela Internet ou outras 

redes de comunicações.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/11/17 87/239,859 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123417 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

[730] 申請人 Requerente : OpenTable, Inc.

 地址 Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 700, San Francisco, California 94104, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para fazer reservas 

de restaurantes e bares online e fornecimento de reservas de restaurantes e bares online 

e informações para terceiros; fornecimento de uma plataforma de software online para 

outros na área de localizar restaurantes e bares, descrevendo serviços de restaurante e 

bar, fornecimento de disponibilidade e preços de restaurantes e bares; fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregável para gestão do relacionamento com 

clientes, marketing, e gestão de rendimento nas indústrias de serviços alimentares e de ho-

telaria; fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para efectuar 

e processar transacções de pagamento com cartões de crédito, cartões de débito, cartões 

de oferta, vales, e outras formas de pagamento; fornecimento de utilização temporária de 

software não descarregável para gerir, organizar, exibir, etiquetar, marcar (bookmarking), 

armazenar, partilhar ou fornecer meios de comunicação ou de informação pela Internet ou 
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outras redes de comunicações; concepção, desenvolvimento, e configuração de programas 

de software informático para recompensas de hospitalidade para uso na gestão de relacio-

namento com clientes nas indústrias de restaurantes, bares e hotelaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/11/17 87/239,859 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123418 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

[730] 申請人 Requerente : OpenTable, Inc.

 地址 Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 700, San Francisco, California 94104, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de reserva e marcação de restaurantes e bares; fornecimento de reservas de res-

taurantes e bares e informações da indústria de restaurante, bar, alimentar, e hotelaria 

para terceiros; fornecimento de classificação e comentários de restaurantes e bares.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/11/17 87/239,859 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123454 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/15

[730] 申請人 Requerente : Johnson Controls Technology Company

 地址 Endereço : 49200 Halyard Drive, Plymouth, MI 48170, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Comandos eléctricos e electrónicos e dispositivos, aparelhos e sistemas de controlo, au-

tomatização e optimização para edifícios, instalações e fábricas; comandos electrónicos e 

sistemas de controlo, automatização e optimização para dispositivos, aparelhos e sistemas 

do ambiente, de segurança, anti-incêndio, de pulverizadores, de caudal, de vigilância, de 

localização, de emergência, energéticos, de iluminação, sonoros, de visualização, de de-

tecção de ameaças, de acesso, e de gestão de recursos em edifícios, instalações e fábricas; 

comandos eléctricos e electrónicos e sistemas de controlo para a monitorização, controlo, 

funcionamento, optimização, e interacção, no local e remotamente, de dispositivos, apare-

lhos e sistemas de aquecimento, climatização, ventilação, refrigeração, consumo de energia, 

atribuição, manutenção, eficiência e estabilização, iluminação, som, comunicação, visua-

lização luminescente, transmissão de áudio e vídeo, carregamento de baterias e células de 

armazenamento, medição e pagamento, detecção de incêndios e de fumo, alarme, supres-

são, contenção e controlo, caudal, evacuação de emergência, controle de acessos e alarmes, 

CCTV, vigilância, localização de recursos e de pessoal, detecção de luz e de movimentos, 
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detecção de humidade, detecção de perigos ambientais, detecção de ameaças e segurança, 

detecção de gases, alarme e contenção, gestão de recursos, produção, e detecção de fa-

lhas em equipamento e sistemas em edifícios, instalações e fábricas; hardware, software, 

sensores, monitores, comandos, sistemas e aparelhos de controlo utilizados no local e no 

terreno para a monitorização, controlo, funcionamento, optimização, e interacção, no local 

e remotamente, de dispositivos, aparelhos e sistemas de aquecimento, climatização, venti-

lação, refrigeração, consumo de energia, atribuição, manutenção, eficiência e estabilização, 

iluminação, som, comunicação, visualização luminescente, transmissão de áudio e vídeo, 

carregamento de baterias e células de armazenamento, medição e pagamento, detecção 

de incêndios e de fumo, alarme, supressão, contenção e controlo, caudal, evacuação de 

emergência, controle de acessos e alarmes, CCTV, vigilância, localização de recursos e de 

pessoal, detecção de luz e de movimentos, detecção de humidade, detecção de perigos am-

bientais, detecção de ameaças e segurança, detecção de gases, alarme e contenção, gestão 

de recursos, produção, e detecção de falhas em equipamento e sistemas em edifícios, insta-

lações e fábricas; hardware, software e sistemas informáticos para a recolha, levantamento, 

agrupamento, armazenamento, classificação, análise e apresentação de dados; hardware, 

software e sistemas informáticos para a recolha, levantamento, agrupamento, armazena-

mento, classificação, análise e apresentação de dados de dispositivos, aparelhos e sistemas 

do ambiente, de segurança, anti-incêndio, de pulverizadores, de caudal, de vigilância, de 

localização, de emergência, energéticos, de iluminação, sonoros, de detecção de ameaças, 

de acesso, de gestão de recursos, automatização e optimização em edifícios, instalações e 

fábricas; hardware, software e sistemas informáticos para a recolha, levantamento, agru-

pamento, armazenamento, classificação, análise e apresentação de dados de dispositivos, 

unidades e sistemas de monitorização, sensores, comandos, sistemas de controlo e apare-

lhos de aquecimento, climatização, ventilação, refrigeração, consumo de energia, atribui-

ção, manutenção, eficiência e estabilização, iluminação, som, comunicação, visualização 

luminescente, transmissão de áudio e vídeo, carregamento de baterias e células de armaze-

namento, medição e pagamento, detecção de incêndios e de fumo, alarme, supressão, con-

tenção e controlo, caudal, evacuação de emergência, controle de acessos e alarmes, CCTV, 

vigilância, localização de recursos e de pessoal, detecção de luz e de movimentos, detecção 

de humidade, detecção de perigos ambientais, detecção de ameaças e segurança, detecção 

de gases, alarme e contenção, gestão de recursos, produção, e detecção de falhas em equi-

pamento e sistemas em edifícios, instalações e fábricas; hardware e software informático 

para ligações de rede com e sem fios a dispositivos, aparelhos e sistemas do ambiente, de 

segurança, anti-incêndio, de pulverizadores, de caudal, de vigilância, de localização, de 

emergência, energéticos, de iluminação, sonoros, de visualização, de detecção de ameaças, 

de acesso, de gestão de recursos, de automatização e optimização em edifícios, instalações 

e fábricas; software de configuração de sistemas e de interface de utilizador; software para 

utilização na criação, configuração, engenharia, instalação e funcionamento de dispositi-

vos, aparelhos e sistemas de controlo, do ambiente, de segurança, anti-incêndio, de pulve-

rizadores, de caudal, de vigilância, de localização, de emergência, energéticos, de ilumina-

ção, sonoros, de visualização, de detecção de ameaças, de acesso, de gestão de recursos, de 

automatização e optimização em edifícios, instalações e fábricas; software para a gravação, 

monitorização, fiscalização e apresentação da performance e conformidade de sistema de 

controlo ambiental; software de aplicação para permitir a monitorização, controlo, funcio-

namento, optimização, e interacção de dispositivos, aparelhos e sistemas de aquecimento, 

climatização, ventilação, refrigeração, consumo de energia, atribuição, manutenção, efi-

ciência e estabilização, iluminação, som, comunicação, visualização luminescente, trans-

missão de áudio e vídeo, carregamento de baterias e células de armazenamento, medição e 

pagamento, detecção de incêndios e de fumo, alarme, supressão, contenção e controlo, cau-
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dal, evacuação de emergência, controle de acessos e alarmes, CCTV, vigilância, localização 

de recursos e de pessoal, detecção de luz e de movimentos, detecção de humidade, detec-

ção de perigos ambientais, detecção de ameaças e segurança, detecção de gases, alarme e 

contenção, gestão de recursos, produção, e detecção de falhas em equipamento e sistemas 

em edifícios, instalações e fábricas através de um computador, smartphone ou de outro dis-

positivo móvel.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/01/06 87/292,079 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123457 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

 地址 Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, extractos de café, café aromatizado, preparações e bebidas de café; café gelado; su-

cedâneos de café, extractos de sucedâneos de café, preparações e bebidas à base de suce-

dâneos de café; chicória (substituto do café); chá, extractos de chá, preparações e bebidas 

à base de chá; chá gelado; preparações à base de malte para consumo humano; extracto 

de malte para alimentação; malte para consumo humano; cacau e preparações e bebidas à 

base de cacau; chocolate, produtos de chocolate, preparações e bebidas à base de chocola-

te; preparações e bebidas à base de cereais incluídas nesta classe; açúcar; biscoitos; produ-

tos de confeitaria; confeitaria de açúcar; bolachas; bolos; wafers; caramelos; pudins; doces; 

gomas de mascar, não para uso medicinal; edulcorantes naturais; produtos de padaria; fari-

nha; pão; levedura; misturas em pó para bolos; produtos de pastelaria; sobremesas (incluídas 

nesta classe); gelados, gelados de água, sorvetes, produtos de confeitaria congelados, bolos 

congelados, gelados de creme, sobremesas congeladas, iogurtes congelados, pós e agentes 

aglutinantes (incluídos nesta classe) para o fabrico de gelados comestíveis e/ou gelados de 

água e/ou sorvetes e/ou produtos de confeitaria gelados e/ou bolos gelados e/ou gelados de 

creme e/ou iogurtes congelados; mel e substitutos do mel; cereais, cereais para o pequeno-

-almoço, barras de cereais, muesli, flocos de milho, barras de cereais, cereais prontos a co-

mer; preparações de cereais; snacks à base de cereais; arroz, massas alimentares, talharim; 

produtos alimentares à base de arroz, farinha, farinha de aveia ou farinha de cereais, tam-

bém sob a forma de pratos confeccionados; pizzas; sanduíches; preparações de massas ali-

mentares e massas de bolos prontas para cozer; molhos, molho de soja; ketchup; produtos 

para aromatizar ou temperar produtos alimentares; especiarias comestíveis, condimentos, 

molhos para saladas, maionese; mostarda; vinagre.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123458 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 佐見啦生技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市鹽埕區瀨南街177號1樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；面膜；面霜；潔面霜；藥用面霜；皮膚護理製劑；皮膚美白霜；皮膚的基礎護理；皮膚保

濕霜；非藥用皮膚護理製劑；皮膚美白製劑；即血清和膠囊化妝品；美白成份【化妝品】；護手

霜；香水；精油；沐浴露；非藥用沐浴製劑；即浴茶包；身體用肥皂；頭髮定型膠；燙髮劑；潤髮

乳；洗髮精；口氣清新劑；眼霜。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123459 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 標準醫學診斷澳門有限公司

   PADRÃO MÉDICO DIAGNÓSTICO (MACAU) LIMITADA, em Inglês STANDARD 

MEDICAL DIAGNOSTIC (MACAU) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門筷子基南街44號多寶花園地下J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 : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療化驗服務。 

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123462 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Fidia Farmaceutici S.p.A.

 地址 Endereço : Via Ponte della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, medicinais e veterinárias; produtos higiénicos para uso me-

dicinal; alimentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos 

para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para 

pensos; materiais para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações 

para destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; medicamentos; produtos farma-

cêuticos para o tratamento das articulações, para patologias traumáticas e degenerativas 

das articulações e para o uso durante cirurgias ortopédicas; produtos farmacêuticos para o 

tratamento de artroses e osteoartrites; produtos farmacêuticos para o tratamento de doen-

ças reumatológicas; preparações analgésicas; produtos farmacêuticos para o tratamento de 

doenças do sistema muscular e esquelético.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123463 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Fidia Farmaceutici S.p.A.

 地址 Endereço : Via Ponte della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários; artigos or-

topédicos; seringas e cânulas; dispositivos médicos e cirúrgicos para a administração de 

preparações farmacêuticas e medicinais; aplicadores para a administração de preparações 

farmacêuticas e medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123464 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Shiseido Americas Corporation

 地址 Endereço : 301 Route 17 North, 10th Floor, Rutherford, New Jersey 07070, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, preparações cosméticas, preparações para os cuidados da pele não medicinais, 

protectores solares com ecrã total, preparações para protecção solar, perfumes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123465 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Shiseido Americas Corporation

 地址 Endereço : 301 Route 17 North, 10th Floor, Rutherford, New Jersey 07070, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Pincéis para uso cosmético.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123476 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 澳門聚榕國際貿易有限公司 

 地址 Endereço : 澳門騎士馬路63-69號678文化創意園5樓C2 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 化妝品，護膚品，生活用品，家居用品，零食，電器，（來自日本）批發及零售。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123477 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 城口縣聖果農業開發有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市城口縣坪壩鎮前進村1組34號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 樹木；穀（穀類）；活動物；獼猴桃；新鮮柑橘；新鮮蔬菜；動物食品；釀酒麥芽；動物棲息用乾

草；辣椒（植物）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123478 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 廣州匯語瑜伽服裝有限公司

   Guangzhou HuiYu Yoga Clothing Co.,Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區大幹圍路38號第五工業區11之1號樓702-1

   Room 702-1, Building 11-1, 5th Industrial Area, No.38, Daganwei Road, Haizhu District, 

Guangzhou City, Guangdong Province.China.

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 內衣；毛衣；服裝；成品衣；褲子；外套；上衣；裙子；裙褲；內褲；嬰兒褲（服裝）；嬰兒全套衣；

鞋（腳上的穿著物）；襪；披肩；圍巾；腰帶；婚紗；睡衣；皮帶（服飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123479 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 
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 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；水族池通氣泵；機械化牲畜餵食器；擠奶機；動物剪毛機；木材加工機；造紙機；印

刷滾筒；織補機；染色機；砌麵包機；攪拌機；電動製飲料機；煙草加工機；剝皮革機；熨衣機；

自行車組裝機械；陶匠用旋輪；雕刻機；電動榨果汁機；家用豆漿機；食品加工機（電動）；洗衣

機；機器人（機械）；清潔用吸塵裝置；粉碎機；模壓加工機器；玻璃加工機；化學工業用電動

機械；鑽機；軋鋼機滾筒；鑽探裝置（浮動或非浮動）；粉刷機；電梯（升降機）；電錘；鑄模機；

機器鍋爐用水垢收集器；內燃機點火裝置；水輪機；電動剪刀；塗漆機；自行車用發電機；馬達

和引擎用風扇；供暖裝置用泵；閥門（機器、引擎或馬達部件）；冰箱壓縮機；水加熱器（機器部

件）；機器用耐磨軸承；滑輪膠帶；電焊機；篩選機；電控拉窗簾裝置；3D打印機；電動擦鞋機；

自動售貨機；電鍍機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123480 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 血壓計；電動牙科設備；電子針灸儀；口罩；出牙咬環；吸奶器；非化學避孕用具；人造外科移植

物；矯形用物品；縫合材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123481 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城購物中心二期13層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器；鋼琴；口琴；手搖鈴（樂器）；電子樂器；音樂合成器；樂器盒；音樂盒；樂譜架；樂器架。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123483 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Products S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça
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 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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 

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; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros e boquilhas, fil-

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

para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123484 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Kimar S.r.l.

 地址 Endereço : Piazza Euclide no.47, Rome, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

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

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

cos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123485 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Kimar S.r.l.

 地址 Endereço : Piazza Euclide no.47, Rome, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

ços de venda a retalho, nomeadamente preparados e outras substâncias para branqueamen-

to de roupa, preparados para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos, sabonetes, artigos de 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123489 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited
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 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas informáticos para dispositivos de comunicação; aplicações de software informá-

tico, descarregável; programas informáticos [software descarregável]; software informático, 

gravado; terminais seguros para transacções electrónicas; terminais de pontos de venda 

electrónicos; software informático de comércio electrónico permitindo aos utilizadores 

efectuarem transacções comerciais electrónicas através de uma rede informática mundial; 

servidores de internet.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123490 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Processamento administrativo de pedidos de encomendas; serviços de publicidade; servi-

ços de anúncios comerciais; avaliações de negócios; informação de negócios; investigações 

de negócios; assistência em gestão empresarial; consultadoria em gestão empresarial; 

consultadoria em organização de negócios; pesquisa de negócios; agências de informação 

comercial; informações comerciais e aconselhamento aos consumidores [loja de conselhos 

do consumidor]; serviços de intermediação comercial; assistência à gestão comercial ou 

industrial; compilação de anúncios para utilização como páginas web na internet; compi-

lação de listas de directórios para publicação na internet; compilação de informações em 

bases de dados informáticas; compilação de estatísticas; análise de preços de custo; pes-

quisa de dados em ficheiros informáticos para terceiros; difusão de material publicitário; 

pesquisa de marketing; marketing; publicidade em linha numa rede informática; pesquisa 

de opinião; organização e gestão de programas de fidelização; publicidade paga por clique 

(“pay per click”); apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; 

serviços de comparação de preços; serviços de aquisição para terceiros (compra de bens 

e serviços para outras empresas); fornecimento de informações comerciais através de um 

sítio web; fornecimento de um mercado em linha para compradores e vendedores de bens e 

serviços; fornecimento de informações de contacto comerciais e de negócios; publicação de 

textos publicitários; publicidade; aluguer de tempo publicitário em meios de comunicação; 

promoção de vendas para terceiros; optimização de motores de busca; sistematização de 

informação em bases de dados informáticas; a reunião, em benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo que os clientes vejam e 

adquiram comodamente esses produtos a partir de um sítio web de produtos generalizados 

numa rede mundial de comunicações; actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; actualização de material publicitário; optimização de tráfego de websites.
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[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123491 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros através de redes de comunicações mundiais; serviços monetários atra-

vés de redes de comunicações mundiais; serviços de transacções electrónicas financeiras 

através de redes de comunicações mundiais; compensação e conciliação de transacções fi-

nanceiras por via electrónica através de redes de comunicações mundiais; serviços de admi-

nistração de pagamentos através de redes de comunicações mundiais; serviços electrónicos 

de câmbio; serviços de intermediários financeiros; fornecimento de serviços de pagamento 

de cartões pré-pagos através de redes de comunicações mundiais; fornecimento de serviços 

de pagamento de cartões pré-pagos em balcões de lojas; serviços financeiros que permitem 

a transferência de fundos e a aquisição de produtos e serviços oferecidos por terceiros, 

todos fornecidos através de redes de comunicações mundiais; serviços financeiros através 

da autenticação electrónica de utilizadores através de redes de comunicações mundiais; 

serviços financeiros através da autenticação electrónica de utilizadores para transferências 

de fundos electrónicas e sem fios, para cartões de crédito e de débito e para transacções de 

cheques electrónicos através de redes de comunicações mundiais; transferência electrónica 

de fundos através de redes de comunicações mundiais.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123492 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação por meios electrónicos; serviços de comunicação por meios sem 

fios; serviços de comunicação via internet; serviços de telecomunicações através de redes 

informáticas no que diz respeito à comunicação de informações entre bancos de dados; 
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serviços de boletins electrónicos [serviços de telecomunicações]; serviços de correio elec-

trónico; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; 

informações sobre telecomunicações; consultadoria em telecomunicações; transmissão de 

mensagens e imagens assistida por computador; transmissão de ficheiros digitais; forneci-

mento de salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns em linha; transmissão con-

tínua de dados; transmissão contínua de conteúdos multimédia digitais na internet; servi-

ços de teleconferência; serviços de difusão sem fios; transmissão de notícias; fornecimento 

de acesso a bases de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes informáticas mun-

diais; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; fornecimento de ligações 

de comunicações em linha que transferem o utilizador do website para outras páginas web 

locais e mundiais; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; 

serviços de telecomunicações relacionados com o comércio; serviços de telecomunicações 

relacionados com pagamentos electrónicos; serviços de telecomunicações relacionados com 

pagamentos sem fios.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123493 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de estafeta [mensagens ou mercadorias]; entrega de mercadorias; entrega de 

produtos por encomenda postal; fretes [transporte marítimo de mercadorias]; envio de 

mercadorias; empacotamento de ofertas; embalagem de mercadorias; armazenamento fí-

sico de dados ou documentos armazenados electronicamente; aluguer de contentores de 

armazenamento; aluguer de armazéns; informações de armazenamento; armazenamento 

de mercadorias; informações de transporte; logística de transporte; armazenagem; acondi-

cionamento de mercadorias.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123494 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; organização de competições desportivas, nomeadamente no domínio 

dos jogos de computador; organização de concursos; serviços de jogos fornecidos em linha 

a partir de uma rede informática; fornecimento de vídeos em linha, não descarregáveis; 

fornecimento de música em linha, não descarregável; fornecimento de entretenimento em 

linha; serviços de entretenimento fornecidos em linha a partir de uma rede informática; 

produção de espectáculos; serviços de reportagem de notícias; informações de entreteni-

mento; fornecimento de fóruns de entretenimento em linha; fornecimento de publicações 

electrónicas em linha, não descarregáveis; publicação de textos, excepto textos publicitá-

rios; organização de concursos [educação ou entretenimento].

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123495 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Computação em nuvem; programação de computadores; consultadoria em matéria de segu-

rança informática; consultadoria em software informático; design de software informático; 

design de sistemas informáticos; serviços de integração de sistemas informáticos; consul-

tadoria em tecnologia informática; serviços de protecção contra vírus informáticos; con-

versão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electrónicos; conversão 

de dados de programas e dados informáticos [conversão não física]; serviços de codificação 

e decodificação de dados; concepção e desenvolvimento de programas informáticos para 

telemóveis; concepção e desenvolvimento de software informático para computadores; 

diagnóstico de falhas em programas informáticos; hospedagem de sites informáticos [web 

sites]; hospedagem de software como serviço (SaaS); manutenção de software informático 

relacionado com a segurança informática e a prevenção de riscos informáticos; outsourcing 

de prestadores de serviços no campo da tecnologia da informação; fornecimento de infor-

mações sobre tecnologia e programação informática através de um sítio web; fornecimento 

de motores de busca para a internet; fornecimento de utilização temporária de software de 

autenticação não descarregável em linha para comunicações com computadores através de 

uma rede de comunicação mundial; fornecimento de utilização temporária de software não 

descarregável em linha para o processamento de pagamentos electrónicos; fornecimento de 

utilização temporária de software em linha não descarregável para processamento de paga-

mentos sem fios; fornecimento de utilização temporária de software não descarregável em 

linha para comércio electrónico; hospedagem de servidor; software como um serviço [SaaS]; 

consultadoria tecnológica; consultadoria em tecnologia de telecomunicações; resolução de 

problemas de software informático [suporte técnico]; actualização de software informático 
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relativo à segurança informática e à prevenção de riscos informáticos; consultadoria em de-

sign de websites; design de websites.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123496 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de rede social em linha; fornecimento de serviços de autenticação de utilizadores 

em transacções de comércio electrónico; fornecimento de informações sobre titulares de 

direitos de propriedade intelectual e suas políticas de coacção, a fim de ajudar os partici-

pantes do programa com questões e solicitações sobre o uso da propriedade intelectual por 

terceiros num mercado em linha.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123497 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas informáticos para dispositivos de comunicação; aplicações de software informá-

tico, descarregável; programas informáticos [software descarregável]; software informático, 

gravado; terminais seguros para transacções electrónicas; terminais de pontos de venda 

electrónicos; software informático de comércio electrónico permitindo aos utilizadores 

efectuarem transacções comerciais electrónicas através de uma rede informática mundial; 

servidores de internet.
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[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123498 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Processamento administrativo de pedidos de encomendas; serviços de publicidade; servi-

ços de anúncios comerciais; avaliações de negócios; informação de negócios; investigações 

de negócios; assistência em gestão empresarial; consultadoria em gestão empresarial; 

consultadoria em organização de negócios; pesquisa de negócios; agências de informação 

comercial; informações comerciais e aconselhamento aos consumidores [loja de conselhos 

do consumidor]; serviços de intermediação comercial; assistência à gestão comercial ou 

industrial; compilação de anúncios para utilização como páginas web na internet; compi-

lação de listas de directórios para publicação na internet; compilação de informações em 

bases de dados informáticas; compilação de estatísticas; análise de preços de custo; pes-

quisa de dados em ficheiros informáticos para terceiros; difusão de material publicitário; 

pesquisa de marketing; marketing; publicidade em linha numa rede informática; pesquisa 

de opinião; organização e gestão de programas de fidelização; publicidade paga por clique 

(“pay per click”); apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; 

serviços de comparação de preços; serviços de aquisição para terceiros (compra de bens 

e serviços para outras empresas); fornecimento de informações comerciais através de um 

sítio web; fornecimento de um mercado em linha para compradores e vendedores de bens e 

serviços; fornecimento de informações de contacto comerciais e de negócios; publicação de 

textos publicitários; publicidade; aluguer de tempo publicitário em meios de comunicação; 

promoção de vendas para terceiros; optimização de motores de busca; sistematização de 

informação em bases de dados informáticas; a reunião, em benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo que os clientes vejam e 

adquiram comodamente esses produtos a partir de um sítio web de produtos generalizados 

numa rede mundial de comunicações; actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; actualização de material publicitário; optimização de tráfego de websites.
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[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123499 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros através de redes de comunicações mundiais; serviços monetários atra-

vés de redes de comunicações mundiais; serviços de transacções electrónicas financeiras 

através de redes de comunicações mundiais; compensação e conciliação de transacções fi-

nanceiras por via electrónica através de redes de comunicações mundiais; serviços de admi-

nistração de pagamentos através de redes de comunicações mundiais; serviços electrónicos 

de câmbio; serviços de intermediários financeiros; fornecimento de serviços de pagamento 

de cartões pré-pagos através de redes de comunicações mundiais; fornecimento de serviços 

de pagamento de cartões pré-pagos em balcões de lojas; serviços financeiros que permitem 

a transferência de fundos e a aquisição de produtos e serviços oferecidos por terceiros, 

todos fornecidos através de redes de comunicações mundiais; serviços financeiros através 

da autenticação electrónica de utilizadores através de redes de comunicações mundiais; 

serviços financeiros através da autenticação electrónica de utilizadores para transferências 

de fundos electrónicas e sem fios, para cartões de crédito e de débito e para transacções de 

cheques electrónicos através de redes de comunicações mundiais; transferência electrónica 

de fundos através de redes de comunicações mundiais.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123500 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited
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 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação por meios electrónicos; serviços de comunicação por meios sem 

fios; serviços de comunicação via internet; serviços de telecomunicações através de redes 

informáticas no que diz respeito à comunicação de informações entre bancos de dados; 

serviços de boletins electrónicos [serviços de telecomunicações]; serviços de correio elec-

trónico; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; 

informações sobre telecomunicações; consultadoria em telecomunicações; transmissão de 

mensagens e imagens assistida por computador; transmissão de ficheiros digitais; forneci-

mento de salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns em linha; transmissão con-

tínua de dados; transmissão contínua de conteúdos multimédia digitais na internet; servi-

ços de teleconferência; serviços de difusão sem fios; transmissão de notícias; fornecimento 

de acesso a bases de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes informáticas mun-

diais; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; fornecimento de ligações 

de comunicações em linha que transferem o utilizador do website para outras páginas web 

locais e mundiais; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; 

serviços de telecomunicações relacionados com o comércio; serviços de telecomunicações 

relacionados com pagamentos electrónicos; serviços de telecomunicações relacionados com 

pagamentos sem fios.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123501 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de estafeta [mensagens ou mercadorias]; entrega de mercadorias; entrega de 

produtos por encomenda postal; fretes [transporte marítimo de mercadorias]; envio de 

mercadorias; empacotamento de ofertas; embalagem de mercadorias; armazenamento fí-

sico de dados ou documentos armazenados electronicamente; aluguer de contentores de 

armazenamento; aluguer de armazéns; informações de armazenamento; armazenamento 

de mercadorias; informações de transporte; logística de transporte; armazenagem; acondi-

cionamento de mercadorias.
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[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123502 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; organização de competições desportivas, nomeadamente no domínio 

dos jogos de computador; organização de concursos; serviços de jogos fornecidos em linha 

a partir de uma rede informática; fornecimento de vídeos em linha, não descarregáveis; 

fornecimento de música em linha, não descarregável; fornecimento de entretenimento em 

linha; serviços de entretenimento fornecidos em linha a partir de uma rede informática; 

produção de espectáculos; serviços de reportagem de notícias; informações de entreteni-

mento; fornecimento de fóruns de entretenimento em linha; fornecimento de publicações 

electrónicas em linha, não descarregáveis; publicação de textos, excepto textos publicitá-

rios; organização de concursos [educação ou entretenimento].

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123503 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Computação em nuvem; programação de computadores; consultadoria em matéria de segu-

rança informática; consultadoria em software informático; design de software informático; 
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design de sistemas informáticos; serviços de integração de sistemas informáticos; consul-

tadoria em tecnologia informática; serviços de protecção contra vírus informáticos; con-

versão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electrónicos; conversão 

de dados de programas e dados informáticos [conversão não física]; serviços de codificação 

e decodificação de dados; concepção e desenvolvimento de programas informáticos para 

telemóveis; concepção e desenvolvimento de software informático para computadores; 

diagnóstico de falhas em programas informáticos; hospedagem de sites informáticos [web 

sites]; hospedagem de software como serviço (SaaS); manutenção de software informático 

relacionado com a segurança informática e a prevenção de riscos informáticos; outsourcing 

de prestadores de serviços no campo da tecnologia da informação; fornecimento de infor-

mações sobre tecnologia e programação informática através de um sítio web; fornecimento 

de motores de busca para a internet; fornecimento de utilização temporária de software de 

autenticação não descarregável em linha para comunicações com computadores através de 

uma rede de comunicação mundial; fornecimento de utilização temporária de software não 

descarregável em linha para o processamento de pagamentos electrónicos; fornecimento de 

utilização temporária de software em linha não descarregável para processamento de paga-

mentos sem fios; fornecimento de utilização temporária de software não descarregável em 

linha para comércio electrónico; hospedagem de servidor; software como um serviço [SaaS]; 

consultadoria tecnológica; consultadoria em tecnologia de telecomunicações; resolução de 

problemas de software informático [suporte técnico]; actualização de software informático 

relativo à segurança informática e à prevenção de riscos informáticos; consultadoria em de-

sign de websites; design de websites.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123504 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de rede social em linha; fornecimento de serviços de autenticação de utilizadores 

em transacções de comércio electrónico; fornecimento de informações sobre titulares de 

direitos de propriedade intelectual e suas políticas de coacção, a fim de ajudar os partici-

pantes do programa com questões e solicitações sobre o uso da propriedade intelectual por 

terceiros num mercado em linha.
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[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708363P 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123505 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas informáticos para dispositivos de comunicação; aplicações de software informá-

tico, descarregável; programas informáticos [software descarregável]; software informático, 

gravado; terminais seguros para transacções electrónicas; terminais de pontos de venda 

electrónicos; software informático de comércio electrónico permitindo aos utilizadores 

efectuarem transacções comerciais electrónicas através de uma rede informática mundial; 

servidores de internet.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708365X 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123506 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Processamento administrativo de pedidos de encomendas; serviços de publicidade; servi-

ços de anúncios comerciais; avaliações de negócios; informação de negócios; investigações 

de negócios; assistência em gestão empresarial; consultadoria em gestão empresarial; 

consultadoria em organização de negócios; pesquisa de negócios; agências de informação 

comercial; informações comerciais e aconselhamento aos consumidores [loja de conselhos 

do consumidor]; serviços de intermediação comercial; assistência à gestão comercial ou 

industrial; compilação de anúncios para utilização como páginas web na internet; compi-
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lação de listas de directórios para publicação na internet; compilação de informações em 

bases de dados informáticas; compilação de estatísticas; análise de preços de custo; pes-

quisa de dados em ficheiros informáticos para terceiros; difusão de material publicitário; 

pesquisa de marketing; marketing; publicidade em linha numa rede informática; pesquisa 

de opinião; organização e gestão de programas de fidelização; publicidade paga por clique 

(“pay per click”); apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; 

serviços de comparação de preços; serviços de aquisição para terceiros (compra de bens 

e serviços para outras empresas); fornecimento de informações comerciais através de um 

sítio web; fornecimento de um mercado em linha para compradores e vendedores de bens e 

serviços; fornecimento de informações de contacto comerciais e de negócios; publicação de 

textos publicitários; publicidade; aluguer de tempo publicitário em meios de comunicação; 

promoção de vendas para terceiros; optimização de motores de busca; sistematização de 

informação em bases de dados informáticas; a reunião, em benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo que os clientes vejam e 

adquiram comodamente esses produtos a partir de um sítio web de produtos generalizados 

numa rede mundial de comunicações; actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; actualização de material publicitário; optimização de tráfego de websites.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708365X 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123507 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros através de redes de comunicações mundiais; serviços monetários atra-

vés de redes de comunicações mundiais; serviços de transacções electrónicas financeiras 

através de redes de comunicações mundiais; compensação e conciliação de transacções fi-

nanceiras por via electrónica através de redes de comunicações mundiais; serviços de admi-

nistração de pagamentos através de redes de comunicações mundiais; serviços electrónicos 

de câmbio; serviços de intermediários financeiros; fornecimento de serviços de pagamento 

de cartões pré-pagos através de redes de comunicações mundiais; fornecimento de serviços 

de pagamento de cartões pré-pagos em balcões de lojas; serviços financeiros que permitem 

a transferência de fundos e a aquisição de produtos e serviços oferecidos por terceiros, 

todos fornecidos através de redes de comunicações mundiais; serviços financeiros através 

da autenticação electrónica de utilizadores através de redes de comunicações mundiais; 

serviços financeiros através da autenticação electrónica de utilizadores para transferências 

de fundos electrónicas e sem fios, para cartões de crédito e de débito e para transacções de 

cheques electrónicos através de redes de comunicações mundiais; transferência electrónica 

de fundos através de redes de comunicações mundiais.
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[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708365X 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123508 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação por meios electrónicos; serviços de comunicação por meios sem 

fios; serviços de comunicação via internet; serviços de telecomunicações através de redes 

informáticas no que diz respeito à comunicação de informações entre bancos de dados; 

serviços de boletins electrónicos [serviços de telecomunicações]; serviços de correio elec-

trónico; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; 

informações sobre telecomunicações; consultadoria em telecomunicações; transmissão de 

mensagens e imagens assistida por computador; transmissão de ficheiros digitais; forneci-

mento de salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns em linha; transmissão con-

tínua de dados; transmissão contínua de conteúdos multimédia digitais na internet; servi-

ços de teleconferência; serviços de difusão sem fios; transmissão de notícias; fornecimento 

de acesso a bases de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes informáticas mun-

diais; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; fornecimento de ligações 

de comunicações em linha que transferem o utilizador do website para outras páginas web 

locais e mundiais; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; 

serviços de telecomunicações relacionados com o comércio; serviços de telecomunicações 

relacionados com pagamentos electrónicos; serviços de telecomunicações relacionados com 

pagamentos sem fios.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708365X 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123509 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de estafeta [mensagens ou mercadorias]; entrega de mercadorias; entrega de 

produtos por encomenda postal; fretes [transporte marítimo de mercadorias]; envio de 

mercadorias; empacotamento de ofertas; embalagem de mercadorias; armazenamento fí-

sico de dados ou documentos armazenados electronicamente; aluguer de contentores de 

armazenamento; aluguer de armazéns; informações de armazenamento; armazenamento 

de mercadorias; informações de transporte; logística de transporte; armazenagem; acondi-

cionamento de mercadorias.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708365X 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123510 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; organização de competições desportivas, nomeadamente no domínio 

dos jogos de computador; organização de concursos; serviços de jogos fornecidos em linha 

a partir de uma rede informática; fornecimento de vídeos em linha, não descarregáveis; 

fornecimento de música em linha, não descarregável; fornecimento de entretenimento em 

linha; serviços de entretenimento fornecidos em linha a partir de uma rede informática; 

produção de espectáculos; serviços de reportagem de notícias; informações de entreteni-

mento; fornecimento de fóruns de entretenimento em linha; fornecimento de publicações 

electrónicas em linha, não descarregáveis; publicação de textos, excepto textos publicitá-

rios; organização de concursos [educação ou entretenimento].

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708365X 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123511 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Computação em nuvem; programação de computadores; consultadoria em matéria de segu-

rança informática; consultadoria em software informático; design de software informático; 

design de sistemas informáticos; serviços de integração de sistemas informáticos; consul-

tadoria em tecnologia informática; serviços de protecção contra vírus informáticos; con-

versão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electrónicos; conversão 

de dados de programas e dados informáticos [conversão não física]; serviços de codificação 

e decodificação de dados; concepção e desenvolvimento de programas informáticos para 

telemóveis; concepção e desenvolvimento de software informático para computadores; 

diagnóstico de falhas em programas informáticos; hospedagem de sites informáticos [web 

sites]; hospedagem de software como serviço (SaaS); manutenção de software informático 

relacionado com a segurança informática e a prevenção de riscos informáticos; outsourcing 

de prestadores de serviços no campo da tecnologia da informação; fornecimento de infor-

mações sobre tecnologia e programação informática através de um sítio web; fornecimento 

de motores de busca para a internet; fornecimento de utilização temporária de software de 

autenticação não descarregável em linha para comunicações com computadores através de 

uma rede de comunicação mundial; fornecimento de utilização temporária de software não 

descarregável em linha para o processamento de pagamentos electrónicos; fornecimento de 

utilização temporária de software em linha não descarregável para processamento de paga-

mentos sem fios; fornecimento de utilização temporária de software não descarregável em 

linha para comércio electrónico; hospedagem de servidor; software como um serviço [SaaS]; 

consultadoria tecnológica; consultadoria em tecnologia de telecomunicações; resolução de 

problemas de software informático [suporte técnico]; actualização de software informático 

relativo à segurança informática e à prevenção de riscos informáticos; consultadoria em de-

sign de websites; design de websites.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708365X 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123512 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de rede social em linha; fornecimento de serviços de autenticação de utilizadores 

em transacções de comércio electrónico; fornecimento de informações sobre titulares de 

direitos de propriedade intelectual e suas políticas de coacção, a fim de ajudar os partici-

pantes do programa com questões e solicitações sobre o uso da propriedade intelectual por 

terceiros num mercado em linha.
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[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708365X 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123513 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas informáticos para dispositivos de comunicação; aplicações de software informá-

tico, descarregável; programas informáticos [software descarregável]; software informático, 

gravado; terminais seguros para transacções electrónicas; terminais de pontos de venda 

electrónicos; software informático de comércio electrónico permitindo aos utilizadores 

efectuarem transacções comerciais electrónicas através de uma rede informática mundial; 

servidores de internet.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708366S 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123514 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Processamento administrativo de pedidos de encomendas; serviços de publicidade; servi-

ços de anúncios comerciais; avaliações de negócios; informação de negócios; investigações 

de negócios; assistência em gestão empresarial; consultadoria em gestão empresarial; 

consultadoria em organização de negócios; pesquisa de negócios; agências de informação 

comercial; informações comerciais e aconselhamento aos consumidores [loja de conselhos 

do consumidor]; serviços de intermediação comercial; assistência à gestão comercial ou in-

dustrial; compilação de anúncios para utilização como páginas web na internet; compilação 

de listas de directórios para publicação na internet; compilação de informações em bases 

de dados informáticas; compilação de estatísticas; análise de preços de custo; pesquisa de 

dados em ficheiros informáticos para terceiros; difusão de material publicitário; pesquisa 
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de marketing; marketing; publicidade em linha numa rede informática; pesquisa de opinião; 

organização e gestão de programas de fidelização; publicidade paga por clique (“pay per 

click”); apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; serviços 

de comparação de preços; serviços de aquisição para terceiros (compra de bens e serviços 

para outras empresas); fornecimento de informações comerciais através de um sítio web; 

fornecimento de um mercado em linha para compradores e vendedores de bens e servi-

ços; fornecimento de informações de contacto comerciais e de negócios; publicação de 

textos publicitários; publicidade; aluguer de tempo publicitário em meios de comunicação; 

promoção de vendas para terceiros; optimização de motores de busca; sistematização de 

informação em bases de dados informáticas; a reunião, em benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos (excluindo o seu transporte), permitindo que os clientes vejam e 

adquiram comodamente esses produtos a partir de um sítio web de produtos generalizados 

numa rede mundial de comunicações; actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; actualização de material publicitário; optimização de tráfego de websites.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708366S 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123515 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros através de redes de comunicações mundiais; serviços monetários atra-

vés de redes de comunicações mundiais; serviços de transacções electrónicas financeiras 

através de redes de comunicações mundiais; compensação e conciliação de transacções fi-

nanceiras por via electrónica através de redes de comunicações mundiais; serviços de admi-

nistração de pagamentos através de redes de comunicações mundiais; serviços electrónicos 

de câmbio; serviços de intermediários financeiros; fornecimento de serviços de pagamento 

de cartões pré-pagos através de redes de comunicações mundiais; fornecimento de serviços 

de pagamento de cartões pré-pagos em balcões de lojas; serviços financeiros que permitem 

a transferência de fundos e a aquisição de produtos e serviços oferecidos por terceiros, 

todos fornecidos através de redes de comunicações mundiais; serviços financeiros através 

da autenticação electrónica de utilizadores através de redes de comunicações mundiais; 

serviços financeiros através da autenticação electrónica de utilizadores para transferências 

de fundos electrónicas e sem fios, para cartões de crédito e de débito e para transacções de 

cheques electrónicos através de redes de comunicações mundiais; transferência electrónica 

de fundos através de redes de comunicações mundiais.

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

2017/05/08 40201708366S 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123516 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação por meios electrónicos; serviços de comunicação por meios sem 

fios; serviços de comunicação via internet; serviços de telecomunicações através de redes 

informáticas no que diz respeito à comunicação de informações entre bancos de dados; 

serviços de boletins electrónicos [serviços de telecomunicações]; serviços de correio elec-

trónico; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; 

informações sobre telecomunicações; consultadoria em telecomunicações; transmissão de 

mensagens e imagens assistida por computador; transmissão de ficheiros digitais; forneci-

mento de salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns em linha; transmissão con-

tínua de dados; transmissão contínua de conteúdos multimédia digitais na internet; servi-

ços de teleconferência; serviços de difusão sem fios; transmissão de notícias; fornecimento 

de acesso a bases de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes informáticas mun-

diais; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; fornecimento de ligações 

de comunicações em linha que transferem o utilizador do website para outras páginas web 

locais e mundiais; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; 

serviços de telecomunicações relacionados com o comércio; serviços de telecomunicações 

relacionados com pagamentos electrónicos; serviços de telecomunicações relacionados com 

pagamentos sem fios.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708366S 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123517 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de estafeta [mensagens ou mercadorias]; entrega de mercadorias; entrega de 

produtos por encomenda postal; fretes [transporte marítimo de mercadorias]; envio de 

mercadorias; empacotamento de ofertas; embalagem de mercadorias; armazenamento fí-

sico de dados ou documentos armazenados electronicamente; aluguer de contentores de 

armazenamento; aluguer de armazéns; informações de armazenamento; armazenamento 

de mercadorias; informações de transporte; logística de transporte; armazenagem; acondi-

cionamento de mercadorias.
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[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708366S 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123518 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; organização de competições desportivas, nomeadamente no domínio 

dos jogos de computador; organização de concursos; serviços de jogos fornecidos em linha 

a partir de uma rede informática; fornecimento de vídeos em linha, não descarregáveis; 

fornecimento de música em linha, não descarregável; fornecimento de entretenimento em 

linha; serviços de entretenimento fornecidos em linha a partir de uma rede informática; 

produção de espectáculos; serviços de reportagem de notícias; informações de entreteni-

mento; fornecimento de fóruns de entretenimento em linha; fornecimento de publicações 

electrónicas em linha, não descarregáveis; publicação de textos, excepto textos publicitá-

rios; organização de concursos [educação ou entretenimento].

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708366S 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123519 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Computação em nuvem; programação de computadores; consultadoria em matéria de segu-

rança informática; consultadoria em software informático; design de software informático; 

design de sistemas informáticos; serviços de integração de sistemas informáticos; consul-

tadoria em tecnologia informática; serviços de protecção contra vírus informáticos; con-

versão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electrónicos; conversão 

de dados de programas e dados informáticos [conversão não física]; serviços de codificação 

e decodificação de dados; concepção e desenvolvimento de programas informáticos para 

telemóveis; concepção e desenvolvimento de software informático para computadores; 



N.º 29 — 19-7-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 11115

diagnóstico de falhas em programas informáticos; hospedagem de sites informáticos [web 

sites]; hospedagem de software como serviço (SaaS); manutenção de software informático 

relacionado com a segurança informática e a prevenção de riscos informáticos; outsourcing 

de prestadores de serviços no campo da tecnologia da informação; fornecimento de infor-

mações sobre tecnologia e programação informática através de um sítio web; fornecimento 

de motores de busca para a internet; fornecimento de utilização temporária de software de 

autenticação não descarregável em linha para comunicações com computadores através de 

uma rede de comunicação mundial; fornecimento de utilização temporária de software não 

descarregável em linha para o processamento de pagamentos electrónicos; fornecimento de 

utilização temporária de software em linha não descarregável para processamento de paga-

mentos sem fios; fornecimento de utilização temporária de software não descarregável em 

linha para comércio electrónico; hospedagem de servidor; software como um serviço [SaaS]; 

consultadoria tecnológica; consultadoria em tecnologia de telecomunicações; resolução de 

problemas de software informático [suporte técnico]; actualização de software informático 

relativo à segurança informática e à prevenção de riscos informáticos; consultadoria em de-

sign de websites; design de websites.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708366S 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123520 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : Sea Limited

 地址 Endereço : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de rede social em linha; fornecimento de serviços de autenticação de utilizadores 

em transacções de comércio electrónico; fornecimento de informações sobre titulares de 

direitos de propriedade intelectual e suas políticas de coacção, a fim de ajudar os partici-

pantes do programa com questões e solicitações sobre o uso da propriedade intelectual por 

terceiros num mercado em linha.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/08 40201708366S 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/123521 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 好孩子兒童用品有限公司

   GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.
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 地址 Endereço : 中國江蘇省昆山市開發區李箕路郵編215331

   Liji Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu Province, P.R. 

China 215331

 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 : 肥皂，洗髮液，香皂，香波，護髮素，洗面奶，浴液，抑菌洗手液，洗衣劑，清潔製劑，盥洗室洗

滌乳液，鞋擦亮劑，研磨劑，香料，琥珀（香水），洗澡用化妝品，口紅，化妝用棉條，美容面膜，

美容用面膜，皮膚增白霜，皮膚增白乳膏，指甲擦光劑，指甲油，化妝劑，染髮劑，毛髮卷曲劑，

燙髮劑，假睫毛，睫毛用化妝製劑，科隆香水，梳妝用顏料，成套化妝用具，化妝品，化妝用棉

絨，化妝筆，化妝用雪花膏，化妝品清洗劑，除指甲油製劑，薰衣草香水，帶香味的水，花露水，

脫毛劑，脫毛製劑，除汗毛用蠟，化妝品，化妝用凡士林，化妝用石油凍膠，化妝用油脂，化妝

用過氧化氫，化妝用油，梳妝用油，紫羅酮（香水），化妝洗液，梳妝用品，眉毛化妝品，燙髮中

和劑，香水，假指甲，指甲護劑，護膚用化妝劑，化妝用潤髮脂，化妝粉，化妝香粉，修面劑，畫

眉鉛筆，眉筆，梳妝用滑石粉，化妝染料，防汗劑（化妝用品），化妝用杏仁乳，防曬劑，鬍鬚染

料，減肥用化妝品，假睫毛黏膠，個人用除臭劑，化妝用裝飾變色劑，化妝用收斂劑，化妝用漂

白劑（脫色劑），浸化妝品的衛生紙，浸化妝水的薄紙，化妝用黏合劑，噴髮膠，染睫毛油，防皺

霜，增白霜，粉刺霜，去斑霜，痱子粉，爽身粉，去痱水，胭脂，眼影膏，烏髮乳，頭油，生髮油，

摩絲，焗油，雙眼皮膠，香，牙膏，非醫用漱口劑，寵物用香波。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123522 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 好孩子兒童用品有限公司

   GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省昆山市開發區李箕路郵編215331

   Liji Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu Province, P.R. 

China 215331

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 奶瓶，奶瓶嘴，吸奶器，安撫用奶嘴，嬰兒用固齒器，嬰兒用橡皮奶頭，嬰兒奶瓶，吸奶器，嬰兒

橡皮奶頭（乳頭），嬰兒用橡皮奶頭，橡皮奶頭，奶瓶橡皮塞子，奶瓶上的橡皮奶頭，與奶瓶配

套使用的吸管，嬰兒用吸鼻器，嬰兒用拍背器，嬰兒吃藥用餵藥器，奶瓶，奶嘴用夾，外科儀器

和器械，外科醫生和醫生用器械箱，健美按摩設備，刀（外科用），按摩器械，醫療器械和儀器，

醫療器械箱，振動按摩器，止血縫合器械，殺菌消毒器械，牙科設備，醫用X光器械，醫用電熱

墊，放射醫療設備，電子針灸儀，醫療用超聲器械及部件，助聽器，醫用墊，口罩，非化學避孕用

具，假肢，假髮（醫用修復毛髮），矯形用物品，縫合材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123523 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 好孩子兒童用品有限公司

   GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.
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 地址 Endereço : 中國江蘇省昆山市開發區李箕路郵編215331

   Liji Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu Province, P.R. 

China 215331

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 兩輪手推車，嬰兒車，手推車，兒童安全座（車輛用），嬰兒車，搖籃車（嬰兒用），手推椅，輪

椅，嬰兒推車蓋篷，兒童車罩，按尺寸定做的嬰兒車蓋篷，手推椅罩，輪椅罩，嬰兒小推車篷，手

推椅遮篷，獨輪手推小車，手推車（兩輪），推車小腳輪（車輛），購物用手推車，折疊行李車，

非機械驅動的殘疾人用車，掛車及半掛車，老人車，電動車，陸、空、水或鐵路用機動運載器，

小型機動車，電動車輛，汽車，陸地車輛引擎，車輛座位，摩托車，自行車，自行車、三輪車等用

方向指示器，自行車、三輪車用鈴，自行車鈴，腳踏車響鈴報警系統，小型機動車，自行車、三輪

車護衣裝置，三輪腳踏車，機動自行車，自行車或摩托車座套，自行車打氣筒，自行車、三輪車用

打氣筒，滑雪運送機，架空索道纜車，纜車，纜車（高架纜車），架空運輸設備，公共馬車，雪橇

（車），車輛輪胎，船，船用螺旋槳，非機械驅動的殘疾人用車，掛車及半掛車，老人車。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123524 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 好孩子兒童用品有限公司

   GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省昆山市開發區李箕路郵編215331

   Liji Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu Province, P.R. 

China 215331

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 衛生紙，紙或纖維素製嬰兒餐巾（一次性），紙製或纖維製嬰兒紙餐巾（一次性），紙製餐桌用

布，紙手帕，紙桌布，花盆紙套，紙製花盆套，桌上紙杯墊，（小孩用）紙圍涎，紙墊，卸妝紙巾，

卸妝用薄紙，紙餐巾，紙墊（紙製小桌布），紙巾，紙製洗臉巾，紙或纖維素製嬰兒尿布（一次

性），紙製和纖維製嬰兒尿布（一次性），紙或纖維素製嬰兒尿布褲（一次性），紙製和纖維製

嬰兒尿褲（一次性），紙製或纖維製嬰兒尿布（一次性），紙蝴蝶結，彩色皺紋紙，木紋紙，紙製

抹布，紙，過濾材料（紙），複印紙（文具），紙或紙板製廣告牌，卡紙板，卡紙板製品，製女服

（童裝）型板，製衣型板，紙或紙板製標誌牌、白紙板，箱紙板，牛皮紙板，提花紙板，過濾紙

板，濾芯紙板，防水紙板，雷達紙板，瓦楞原紙（紙板），盲人書籍紙，影集，剪貼簿，活頁封面，

票，繪畫便箋簿，小冊子，繡花圖案（紙樣），筆記本或繪圖本，撕頁日曆，描圖圖樣，筆記本，

卡片，圖表，索引卡片（文具），紙張（文具），提花織機穿孔卡，提花機穿孔卡，目錄冊，索引卡

標籤條，函件格，紙夾子，印刷圖表，圖表，信封（文具），紋章牌（紙封籤），分類帳本，索引卡

片，表格（印製好的），繪圖複製品，複製圖，明信片，印刷品，手冊，寫字紙，小冊子（手冊），

複寫本（文具），封條，藍圖，平面圖，書纖，賀卡，便條本，便箋簿，日曆（年曆），日曆，通知

卡片（文具），旗（紙製），便箋（辦公室用），臨摹用字帖，非紡織品標纖，音樂賀卡，稿紙，口

取紙，名片，請貼，証書，練習本，海報，地圖冊，歌曲集，書籍，地圖，印刷時刻表，印刷的時

間表，印刷出版物，說明書，連環漫畫書，報紙，期刊，雜誌（期刊），新聞刊物，圖畫，水彩畫，

雕刻印刷品（書畫刻印作品），平版印刷工藝品，鑲框或未鑲框的繪畫（圖畫），彩色石印畫片

（彩色石印畫片），彩色石印畫片，印花用圖畫，供轉印的圖畫（移畫印花法），蝕刻（版）畫，

雕刻印刷品，肖像，招貼畫或紙板，年畫，宣傳畫，油畫，剪紙，郵票，照片，照片固定裝置，鑲嵌
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照片用裝置，照相架，照像板，照相角，書籍封皮，書籍活頁封皮，書封皮用布，包裝用紙袋或塑

料袋（信封、小袋），紙板盒或紙盒，包裝用再生纖維紙，紙製或塑料製垃圾袋，垃圾袋（紙或

塑料製），瓶用紙板或紙製包裝物，包裝用黏膠纖維紙，微波烹飪袋，咖啡過濾紙，紙製咖啡過

濾器，紙箱，包裝用塑料膜，塑料泡沫包裝用品（包裝用），墊貨盤用可伸展塑料膜，貨盤裝運

用可延伸塑料黏膜，保鮮膜，釘書釘，手壓釘書機（辦公用品），削鉛筆機，辦公室用封口機，辦

公室用打孔器，辦公室用信封封口機，書籍裝釘用織物，裝訂帶（裝訂書用），書籍裝訂材料，

書籍裝訂細繩，裝訂線，切紙機（辦公室用品），砌紙刀（辦公用品），砌紙刀（砌具）（辦公用

品），削鉛筆器，書籍裝訂器，辦公室用文件層壓機，釘書機，釘書針，卷筆刀，鉛筆刀，碎紙

機，辦公用打孔、砌紙兩用機，開信封機，辦公用夾，書檔，文件夾（文具），書寫用石板，固定書

寫工具用腕帶，圖釘，潤濕器（辦公用品），封蠟，密封蠟，分錢、數錢用托盤，護指套（辦公用

品），文件夾，公文套，文件夾（辦公用品），印記清除器，塗改液（辦公用品），修改墨（日光膠

版術），封面（文具），文件套（文具），紙夾子，擦塗用品，擦塗擋板，擦字用隔字板，橡皮擦，

鋼筆擦淨器，家具除外的辦公必需品，辦公室用刮子（擦除器），增濕器（辦公用品），壓紙器，

夾紙曲別針，文具，夾子（文具），學校用品（文具），書寫墊，郵票夾，透明玻璃（文具），辦公

用橡皮筋，木漿板（文具），筆架，文具盒（辦公用品），文具櫃（辦公用品），文具盒（文具），文

具盒（全套），粘貼物（文具），支票本（支票簿）夾，支票夾，護照夾，書寫板用塗擦器，帶夾紙

裝置的書寫板，非電的地圖指示器，轉盤筆掛，大頭針（文具），回形針，昆蟲針，學生讀書矯

正儀，護視力閱覽架，木製參觀卡片，吸墨用具，墨汁，墨水，墨水池，墨水台，塊墨，硯（墨水

池），墨錠，印章，印油，筆，鋼筆，鋼筆尖，鉛筆，畫家用刷（畫筆），筆盒，鋼筆盒，書寫材料，

炭筆，繪畫筆，自來水筆，鋼筆（辦公用品），畫筆，毛筆，書寫工具，文具用膠帶，文具或家用

穀朊膠，文具或家用粘含劑（膠水），文具或家用膠條，文具或家用膠帶，辦公或家用澱粉漿糊

（膠黏劑），文具及家用膠帶，文具或家用膠，文具或家用漿糊，文具或家用膠水，直角尺，繪畫

用圓規，曲線板，繪畫儀器，畫圖用描圖針，比例繪圖儀（繪圖器械），製圖尺，繪畫直角尺，畫

圖用直角尺，繪畫丁字尺，製圖丁字尺，紙製劃線工具（有或沒有香水），畫家用畫架，畫架，繪

畫板，繪畫材料，繪畫支架，畫家用水彩淺碟，繪畫用水彩顏料碟，藝術家用水彩顏料碟，畫家

用調色板，畫箱，電動或非電動打字機，色帶，便攜式印刷成套工具（辦公用品），打字機鍵，計

算機打印機用色帶，石筆，算術表，計算表，顯微鏡用生物樣本（教學材料），教學材料（儀器除

外），教學用組織剖面圖，粉筆，裁縫用粉塊，粉筆盒，地球儀，做標記用粉筆，印記用粉筆，黑

板，彩色粉筆（蠟筆），（裁縫用）劃線塊，黑板擦，教學用模型標本，數學教具，磁性寫字板，教

學掛圖，電動吸塵擦，教學教鞭，建築模型，模型用陶土，非牙科模型蠟，製模型用塑料，模型

材料，模型用濕黏土，室內觀賞植物園（仿自然動物和植物園），室內觀賞植物（人工動物或植

物園），室內水族池，水族池罩，念珠。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123525 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 好孩子兒童用品有限公司

   GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省昆山市開發區李箕路郵編215331

   Liji Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu Province, P.R. 

China 215331

 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 : 學生用書包，書包，小書包，背包，抱嬰兒用吊袋，仿皮，錢包，樂譜盒，獵物袋（打獵運動用），

獵物袋（打獵運動用手提包），咭片盒（皮夾子），皮帽盒，皮製帽盒，旅行用大衣箱，皮革工具
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袋（空的），彈簧用皮箱，彈簧皮箱，非貴重金屬錢包，手提包骨架，錢包（小錢袋），小皮夾，

帶輪購物袋，購物袋，公文箱，爬山用手提袋，野營手提袋，海濱浴場用手提袋，手提包，旅行

包，包裝用皮袋（信封、小袋），包裝用皮革封套，包裝用皮袋，公文包，旅行用具（皮件），旅行

包（箱），手提箱提手，衣箱提手，皮革或皮革板製盒，非貴重金屬鏈式網眼錢包，皮箱或皮紙

板箱，大衣箱（行李），用於裝化妝用品的手提包（空的），硫化纖維盒，帆布背包，旅行袋，旅行

用衣袋， 匙盒（皮製），購物網袋，衣箱，人造革箱，帆布箱，文件夾（皮革製），支票夾（皮革

製），護照夾（皮革製），皮緣飾品，家具用皮裝飾，家具用皮緣飾，皮製家具套，皮製家具罩，

皮褥子，皮床單，皮涼蓆，皮墊，獸皮（動物皮），傘環，雨傘或陽傘骨，雨傘或陽傘的傘骨，傘

棒，雨傘或陽傘傘架，傘，傘套，女用陽傘，傘柄，登山用手杖，手杖，動物項圈，馬具用皮帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123526 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 好孩子兒童用品有限公司

   GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省昆山市開發區李箕路郵編215331

   Liji Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu Province, P.R. 

China 215331

 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 : 搖椅，兒童搖床，搖籃，嬰兒用高椅，嬰兒學步車，木條板、非紡織品製裝飾牆板（傢俱），非紡

織品壁飾（傢俱），碗櫃，藥櫃，凳子（傢俱），圖書館書架，床架（木製），瓶架，餐具櫃，寫字

檯（傢俱），辦公傢俱，辦公室用傢俱，服裝架，傢俱，索引卡片櫃（傢俱），文件櫃，椅子（座

椅），座位，安樂椅，頭靠（傢俱），帽架，陳列架，衣架，掛衣架，檔案架櫃（傢俱），扶手椅，有

抽屜的櫥，櫃檯（檯子），桌子，墊子（床墊），送茶手推車，長沙發，學校用傢俱，打字機架，打

字檯，床，衣帽架（傢俱），花架（傢俱），花盆檯座，花盆座，衣服罩（衣櫃），金屬傢俱，報紙陳

列架，雜誌架，盥洗檯（傢俱），醫院用床，衣帽架，桌子，傘擱架，屏風（傢俱），書架，書桌，金

屬座椅，沙發，長靠椅，彈簧床墊，化妝檯，貯存架，帶鎖小櫃，折疊式躺椅，支架（傢俱），餐具

架，陳列櫃（傢俱），計算機架，食品車（傢俱），送晚餐小車（傢俱），擱腳凳，板凳，理髮座椅，

衣服罩（儲藏用），衣罩（儲存用），裝有腳輪的檯車（傢俱），計算機用手推車（傢俱），裝有腳

輪的計算機架，閱書架（傢俱），繪圖桌，美容櫃（傢俱），電視機架，音響支架，床墊，茶几，非

金屬容器（存儲和運輸用），非金屬浮動容器，非金屬盤，塑料包裝容器，非金屬密封容器，麵

包筐，非金屬、非磚石容器，木或塑料箱，非金屬筐，信箱（非金屬、非磚石），裝玩具用盒，非

玻璃、非金屬、非橡膠塞子，塑料周轉箱，玻璃鋼容器，嬰兒玩耍用攜帶式圍欄，工作檯，非金屬

閥（非機器零件），金屬檯，鏡子（玻璃鏡），像框，畫框，像框托架，畫框托架，個人用扇（非電

動），竹編製品（不包括帽、蓆、墊），藤編製品（不包括鞋、帽、蓆、墊），棕編製品（包括棕箱，

不包括蓆、墊），草編製品（不包括鞋、帽、蓆、墊），竹木工藝品，竹籃，風鈴（裝飾），未加工

或半加工角、牙、介製品，漆器工藝品，軟木工藝品，水晶畫，樹皮畫，泥塑工藝品，玻璃鋼工藝

品，樹脂工藝品，樹脂小雕像，佈告牌，非金屬識別板，食品用塑料裝飾品，家庭寵物箱，寵物

靠墊，家具用非金屬附件，家具的塑料緣飾，軟墊，枕頭，非醫用氣枕，墊枕，非醫用氣墊，非醫

用氣褥墊，野營睡袋，窗用非金屬附件，非金屬門裝置，非金屬鎖（非電）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123527 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 好孩子兒童用品有限公司

   GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省昆山市開發區李箕路郵編215331

   Liji Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu Province, P.R. 

China 215331

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織品毛巾，紡織品餐巾，紡織品手帕，紡織品洗臉巾，毛巾被，浴巾，枕巾，地巾，床罩，被子，

床墊遮蓋物，紙製床罩，旅行用毯（膝蓋保暖用），旅行顫（蓋膝用顫），床單（紡織品），鴨絨

被，床上用亞麻製品，亞麻布床單，褥墊套，蚊帳，枕套，床單，被罩，繡花枕套，床上用顫，床

用顫子，被絮，被面，褥子，墊套，棉顫，毛顫，絲顫，帳沿，床沿，帳簾，床幃，塑料床單，裝飾織

品，織物，紡織織物，布，棉織品，內衣用織物，襯料（紡織品），印花絲織品，印花棉布，平針織

物（纖維），毛織品，軟毛皮（紡織品），人造絲織品，絲綢（布料），編織織物，非編織紡織品，

繩絨線織物，紡織纖維織物，毛巾布，塑料材料（纖維代用品），過濾布，紡織品掛顫（牆上掛

簾帷），紡織品壁掛，絲織、交織圖畫，織錦人像，絲絨絹畫，剪絹畫，手繡、機繡圖畫，絲織美

術品，氈，桌布（非紙製），家具罩（寬大的），家具遮蓋物，餐桌用布（非紙製），家用塑料遮蓋

物，墊子（餐桌用布），桌上杯墊（非紙製），紡織品家具罩，紡織品製家具罩，門簾，紡織品或

塑料簾，浴罩，座墊（非紙製），紡織品墊，坐墊罩，蓋墊，洗滌用手套，旗幟。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123528 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 好孩子兒童用品有限公司

   GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省昆山市開發區李箕路郵編215331

   Liji Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu Province, P.R. 

China 215331

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 童裝，嬰兒褲，嬰兒紡織品尿布，嬰兒紡織品餐巾，紡織品嬰兒尿布，嬰兒紡織尿布，嬰兒全套

衣，（小孩用）非紙製圍涎，嬰兒睡袋，服裝，針織服裝，上衣，裙子，僕侍人員、行會會員等穿的

制服，運動衫，套衫，T恤衫，游泳帽，游泳褲，游泳衣，體操服，防水服，化妝舞會上穿的服裝，

舞衣，足球鞋，體操鞋，鞋（腳上的穿着物），鞋，運動鞋，帽子（頭戴），耳套（服裝），兒童頭

盔，襪，綁腿，非電暖腳套，襪褲，襪套，手套（服裝），披肩，領帶，圍巾，領花，領結，領巾，衣

服吊帶，背帶，服裝帶（衣服），腰帶，皮帶（服飾用），婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123529 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 好孩子兒童用品有限公司

   GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.
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 地址 Endereço : 中國江蘇省昆山市開發區李箕路郵編215331

   Liji Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu Province, P.R. 

China 215331

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 髮帶，衣服飾邊，牽引小孩的繩子，鞋帶，裝飾花邊，假褶邊，流蘇花邊，編帶，流蘇（縫紉用

品），花邊飾品，繡花飾品，花哨的小商品（繡製品），繡花用金屬線，花彩裝飾（繡製品），銀

線製繡品，繡金製品，背包帶，帽帶，飄帶，繩編工藝品、帽飾品（非貴金屬），帽子裝飾品（非

貴重金屬），鞋飾品（非貴重金屬），繩絨線織物（花邊），衣服裝飾品，發光雲母裝飾品，鳥

羽毛（服裝配件），頭飾（小絨球），玫瑰花飾（縫紉用品）；頭髮夾（髮夾），髮夾，非電卷髮

器（非手工具），臂章，胸針（服裝配件），髮飾品，頭髮裝飾品，卷髮夾，條狀髮夾（髮夾），

髮針，髮網，長別針，別針（非首飾），非貴重金屬製佩戴徽章，裝飾徽章（扣），裝飾徽章（紐

扣），髮夾（髮箍），髮用蝴蝶結，頭髮彩染帽，綬帶，卷髮紙，鞋扣（鞋鏈），服裝扣，衣扣，鈕

扣，假髮，辮髮，髮束，編織髮辮，針，針，鞋匠用針，縫紉針，梳羊毛機用針，精梳羊毛機針，縫

針，裝訂針，織補針，馬具用針，編織針，針線包，針線盒，頂針，縫紉用頂針，刺繡編織品（鈎

針），繡花編織用鈎針，編織用鈎針，別針針插，針插（插針用），織魚網的梭，除線以外的縫紉

用品，針插，非貴重金屬針盒，針織機針，紡織鋼針，羅紋針，雙頭針，經編機針，橫機針，棉毛

針，毛衣針，人造花，人造水果，領子硬襯，服裝墊肩，茶壺保暖套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123530 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 好孩子兒童用品有限公司

   GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省昆山市開發區李箕路郵編215331

   Liji Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu Province, P.R. 

China 215331

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂器械，娛樂物品，非與電視機連用的遊戲機，室內足球遊戲桌，遊戲足球檯，室內足球遊

戲桌，遊戲機，非與電視機連用的電子遊戲機，自動和投幣啟動的遊戲機，遊戲套環，鞦韆，

搖擺木馬，九柱戲木柱，遊戲彈子，風箏，風箏線軸，遊戲計數器（圓盤），競賽計數器，活動木

偶，木偶，（擲環遊戲用）鐵圈，魔術器械，九柱地滾球，九柱戲器具（遊戲），鍵子，遊樂場旋

轉木馬，輪盤賭用輪，電動遊藝車，電椅，轉椅，轉塔，轉傘，蕩椅，滑梯，雲梯，風車，浪船，搖

船，滾環，大積木，轉馬，手槍火帽（玩具），手槍帽（玩具），家養寵物玩具，玩具氣球，玩具娃

娃進食瓶，玩具，積木（玩具），蓋房玩具，晚會、舞會道具，多米諾骨牌，玩具手槍，鬧劇玩具，

帶惡作劇的小玩具（新穎的），撥浪鼓（玩具），客廳遊戲玩具，玩具娃娃床，玩具小房子，玩具

娃娃，戲劇面罩，演戲面具，玩具面具，成比例的模型車，成比例的模型車，玩具娃娃衣，玩具

小屋，放洋娃娃的玩具小屋，陀螺（玩具），兒童遊戲用踏板車（玩具），汽槍（玩具），起爆帽

（玩具），火帽（玩具），活動玩具，滑板（玩具），玩具熊，飛盤（玩具），玩具用馬蹄鐵，長毛絨

玩具，肥皂泡（玩具），玩具車，捕蟲網，拼圖玩具，節日懸掛、由兒童擊破以獲得其中玩具和糖

果的彩飾陶罐，由無線電控制的玩具車，萬花筒，五彩紙屑，玩具汽車，智能玩具，模型飛機材

料，玩具手錶，玩具照相機，玩具望遠鏡，橡皮泥，電子永動器（永磁擺動玩具），禮花玩具（非

燃放型禮花），激光啟動的玩具，棋（遊戲），紙牌，運動球類球膽，運動球類，體育活動用球，
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檯球桌墊，檯球，檯球球桿用白堊，檯球記分器，檯球計數盤，小型運動球類，運動用球，保齡

球設備和器械，球拍繃繩，高爾夫球桿，球拍線，球拍腸線，板球包，曲棍球棍，帶輪或不帶輪

的高爾夫球袋，運動用網，網球場地用網，運動球拍，運動用拍，球拍，乒乓球檯，檯球彈子棒，

檯球桿，檯球彈子棒頭，檯球桿頭，檯球桿皮頭，檯球桌，投幣啟動式檯球桌，投幣啟動式彈子

檯，投球球棒，網球拋球儀器，修理草皮工具（高爾夫球配件），羽毛球拍，乒乓球拍，板羽球

拍，球網，門球器材，球拍膠粒，球及球拍專用袋，高爾夫球的清潔機（高爾夫球運動用或高爾

夫球場用），高爾夫球的挑選機（高爾夫球運動用或高爾夫球場用），高爾夫球的運送機（高爾

夫運動用或高爾夫球場用），高爾夫球的分配機（高爾夫球運動用或高爾夫球場用），固定練

習用自行車，鍛煉用固定自行車，鍛煉身體肌肉器械，鍛煉身體器械，使身體復原的器械，擴胸

器（鍛煉肌肉用的器械），鍛煉用擴胸器，鍛煉用固定自行車滾軸，啞鈴，懸掛式滑行器，握力

器，壓力器，拉力器，練身手榴彈，健身球，健胸器，健美器，健身床，健身搖擺機（器）或運動

搖擺機（器），箭弓，射箭用器，靶，泥鴿投射器，泥鴿（靶子），雪橇刀，滑雪刀，雪橇，體育活

動器械，運動鐵餅，滑雪板用蠟，滑橇用蠟，滑雪板捆綁帶，標槍，擊劍用鈍頭劍，標槍（體育用

品），標槍（運動用品），杠鈴，水獺皮（蓋滑雪板用），沖浪板，滑雪板用踏板，雪橇底板掩護

物，滑雪板底部覆着物，滑雪板，雪橇（運動物品），滑水板，帆板，體操器械，擊劍武器，擊劍

用武器，登山套具，滑翔傘，滑板，跳板（運動器材），滑水橇，滑雪和沖浪板專用袋，風帆滑水

板用挽具，風帆滑水板用桅杆，彩球槍（體育器具），彩球（彩球槍用彈藥）（體育器具），風帆

滑水板用皮帶，起跑器（體育運動用），雪球，狩獵用哨子，拳擊用吊袋，彈弓（體育用具），單

杠，雙杠，高低杠，平衡木，雙環，鞍馬，跳箱，跳躍器，吊繩，鉛球，舉重器具，爬杆，軟梯，吊環

滑車，跳板，藤圈，體操櫈，助跑器，擰圈，倒立檯，體操臺跳高架，撐高跳竿，運動繩（跳繩、拔

河繩），運動棒，口哨，發令槍，民族體育運動器具（刀、劍），飛鏢，飛盤，沙箱，跳臺，沙袋，游

泳池（娛樂用品），競技手套（運動器件），拳擊手套，護脛（體育用品），競技手套，游泳用鴨腳

蹼，游泳腳蹼，擊劍面罩，擊劍用面罩，擊劍防護手套，擊劍用防護手套，擊劍手套，棒球手套，

護肘（體育用品），護膝（運動用品），保護墊（運動服部件），保護墊（成套運動服部件），高爾

夫球手套，舉重用皮帶（體育用具），浮板，運動員用松脂，護腰，護掌，護腿，護臂，護肚，運動

腰帶，護面，護胸，護身，護腕，附有滑動裝置的滑冰鞋，連冰刀的溜冰靴，旱冰鞋，溜冰鞋，直

排滾軸溜冰鞋，雪鞋，合成材料製聖誕樹，爆炸式棒棒糖（聖誕節爆竹），爆炸式棒棒糖（聖誕

爆竹），聖誕樹用燭臺，聖誕樹用小鈴，聖誕樹用人造雪，聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果

除外），聖誕樹裝飾品（燈飾和糖果除外），聖誕樹架，釣魚用具，球拍用吸汗帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123531 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : 好孩子兒童用品有限公司

   GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省昆山市開發區李箕路郵編215331

   Liji Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu Province, P.R. 

China 215331

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告傳播直接郵件廣告，廣告材料更新，樣品散發，廣告宣傳版本的出版，廣告宣傳本的出版，

廣告，廣告宣傳，無線電廣告，電視廣告，商業櫥窗佈置，廣告代理，廣告空間出租，郵購訂單

形式的廣告，數據通訊網絡上的在線廣告，在通訊媒體上出租廣告時間，廣告設計，廣告策劃，

廣告材料起草，商業管理輔助，商業詢價，商業信息代理，成本價格分析，統計資料，商業管理

和組織諮詢，商業管理諮詢，工商管理輔助，效率專家，市場分析，商業評估，商業調查，商業
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組織諮詢，商業研究，公共關係，商業管理諮詢（顧問），市場研究，商業專業諮詢，貿易業務

的專業諮詢，經濟預測，商業信息，民意測驗，組織商業或廣告交易會，組織商業廣告性的貿易

交易會，組織商業或廣告展覽，飯店商業管理，飯店管理，投標報價，組織技術展覽，為廣告或

銷售組織時裝展覽，價格比較服務，進出口代理，拍賣，推銷（替他人），替他人作中介（替其

他企業購買商品或服務），職業介紹所，人事管理諮詢，營業場所搬遷服務，商業區遷移（提供

信息），照相複製，辦公機器和設備出租，辦公室用機器和設備的租賃，打字，文件複製，速記，

謄寫，計算機文檔管理，文秘，應接電話（為外出客戶），為外出客戶應接電話，文字處理，安排

報紙訂閱（替他人），訂閱報紙（替他人），報紙預定（替他人），將信息編入計算機數據庫，計

算機數據庫信息編入，計算機數據庫信息系統化，計算機數據庫信息分類，複印機出租，計算機

安排貨車位置，在計算機檔案中進行數據檢索（替他人），報刊剪貼，計算機錄入服務，開具發

票，會計，審計，超市、百貨商場、連鎖商店。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123532 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123533 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123534 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123535 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 瀛瀛集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123536 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : Shiseido Americas Corporation

 地址 Endereço : 301 Route 17 North, 10th Floor, Rutherford, New Jersey 07070, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Pincéis para uso cosmético.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123537 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : Shiseido Americas Corporation

 地址 Endereço : 301 Route 17 North, 10th Floor, Rutherford, New Jersey 07070, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, preparações cosméticas, preparações para os cuidados da pele não medicinais, 

protectores solares com ecrã total, preparações para protecção solar, perfumes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123545 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : Muriel Hermine

 地址 Endereço : 1 avenue du Général de Gaulle, 92300 Levallois Perret, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente concepção, criação, produção e apresentação 

de espectáculos teatrais que apresentem espectáculos artísticos, comédias, coreografias, 

dança, música e canções; produção de espectáculos teatrais multimédia; concepção, cria-

ção, produção, distribuição e apresentação de obras audiovisuais sob a forma de filmes ci-

nematográficos, espectáculos de entretenimento ao vivo, imagens de bastidores e entrevis-

tas, espectáculos ao vivo e gravados para fins de distribuição através de meios de radiodifu-

são e documentários; produção de espectáculos como serviços de entretenimento e produ-

ção de programas interactivos para transmissão por televisão, televisão por cabo, televisão 

por satélite, suportes de som e imagens, discos, meios electrónicos; mediação, planeamen-

to, organização, realização e acolhimento de festas privadas; organização e realização de 

eventos especiais para fins de entretenimento social; cabarés; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, espectáculos com jantar incluído; festivais de música ao vivo; concertos de 

música ao vivo; discotecas; serviços de entretenimento, nomeadamente, clubes nocturnos; 

reserva de lugares para espectáculos; serviços de entertainer; organização de espectáculos 

(serviços de empresário); serviços de redacção de guiões; aluguer de cenários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123546 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : Muriel Hermine

 地址 Endereço : 1 avenue du Général de Gaulle, 92300 Levallois Perret, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, artigos de vestir e acessórios, nomeadamente, tops, camisas, sweatshirts, t-

-shirts, jerseys, camisolas, casacos de malha, tops de alças, tops de apertar ao pescoço, cal-

ças, calças de treino, calções, corpetes interiores; lingerie para homens e senhoras; roupa 

interior para homens e senhoras, nomeadamente cuecas, cuecas com perna, calções para 

rapaz, tangas, fios dental, soutiens, bodies, corpetes, fatos de uma só peça e justos ao corpo, 

espartilhos, cuecas, cintos de ligas, sarongs; vestuário de dormir, nomeadamente, roupões 

de banho, camisas de dormir curtas, pijamas, camisas de dormir compridas; quimonos; 

casacos, jaquetas, coletes, vestidos, túnicas, saias, blusas, macacões de criança, vestuário 
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de natação; vestuário impermeável, nomeadamente, gabardinas, gorros para a chuva, botas 

para a chuva e capas para a chuva; gravatas, plastrões (gravatas), cintos (vestuário), lenços 

de cabeça e pescoço; calçado, nomeadamente, sapatos, botas; chapelaria, nomeadamente, 

chapéus, bonés e gorros; aventais; fatos de máscaras; hosiery.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123547 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : Muriel Hermine

 地址 Endereço : 1 avenue du Général de Gaulle, 92300 Levallois Perret, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente concepção, criação, produção e apresentação 

de espectáculos teatrais que apresentem espectáculos artísticos, comédias, coreografias, 

dança, música e canções; produção de espectáculos teatrais multimédia; concepção, cria-

ção, produção, distribuição e apresentação de obras audiovisuais sob a forma de filmes ci-

nematográficos, espectáculos de entretenimento ao vivo, imagens de bastidores e entrevis-

tas, espectáculos ao vivo e gravados para fins de distribuição através de meios de radiodifu-

são e documentários; produção de espectáculos como serviços de entretenimento e produ-

ção de programas interactivos para transmissão por televisão, televisão por cabo, televisão 

por satélite, suportes de som e imagens, discos, meios electrónicos; mediação, planeamen-

to, organização, realização e acolhimento de festas privadas; organização e realização de 

eventos especiais para fins de entretenimento social; cabarés; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, espectáculos com jantar incluído; festivais de música ao vivo; concertos de 

música ao vivo; discotecas; serviços de entretenimento, nomeadamente, clubes nocturnos; 

reserva de lugares para espectáculos; serviços de entertainer; organização de espectáculos 

(serviços de empresário); serviços de redacção de guiões; aluguer de cenários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123548 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : 許鄒遲 

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路廣福祥花園第5座13F/AR 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；胸針（首飾）；項鏈（首飾）；珠寶首飾；人造珠寶；戒指（首飾）；

耳環；襯衫袖口鏈扣；首飾包。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123551 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e cor de laranja.

[210] 編號 N.º : N/123552 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e cor de laranja.

[210] 編號 N.º : N/123553 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : Theory LLC

 地址 Endereço : 38 Gansevoort Street, New York, New York 10014, 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 : Cosméticos; cremes e loções para os cuidados da pele não medicinais; perfumes, loções 

pós-barba e colónias.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123554 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : Theory LLC

 地址 Endereço : 38 Gansevoort Street, New York, New York 10014, 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 : Óculos, armações de óculos, óculos de sol, estojos para óculos e óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123555 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : Theory LLC

 地址 Endereço : 38 Gansevoort Street, New York, New York 10014, 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, relógios de parede e mesa e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123556 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : Theory LLC

 地址 Endereço : 38 Gansevoort Street, New York, New York 10014, 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 de mão, sacos de lona para compras, sacos para cosméticos vendidos vazios, mochi-

las, bolsas de cintura, capas para agenda e livros de endereços, malas de viagem, chapéus-

-de-chuva, bolsas, bolsa de mão, carteiras, titulares de identificação, nomeadamente, es-

tojos para cartão de identificação, sacos para todos os fins, estojos para cartões-de-visita, 

estojos para cartões de crédito.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123557 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : Theory LLC

 地址 Endereço : 38 Gansevoort Street, New York, New York 10014, 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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123558 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : Theory LLC

 地址 Endereço : 38 Gansevoort Street, New York, New York 10014, 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 vendas a retalho e lojas de vendas a retalho online apresentando vestuá-

rio e acessórios, óculos, armações de óculos, óculos de sol, artigos de joalharia e relógios, 

sacos, sacos de mão, carteiras e pequenos artigos em couro, cosméticos e fragrâncias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123559 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : 陳燕紅 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市豐澤區田安北路155號豐澤新村32幢203室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 對講機；無線電設備；成套無線電話機；電源材料（電線、電纜）；報警器；電池；移動電話；電

子信息顯示器；眼鏡；平板電腦；動畫片；個人用防事故裝置；滅火設備；集成電路；測量儀器；

電影攝影機；電子監控裝置；網絡通訊設備；發光標誌；衡量器具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123561 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : 陳肇鏗

   CHAN SIO HANG

 地址 Endereço : 澳門西坑街明珠台第一期3樓B座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，電視廣告，網頁廣告，廣告空間出租，廣告版面設計，網上推銷（替

他人），網上訂購（替他人），在網上提供商品和服務（為買賣雙方）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123562 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : 來來超級巿場有限公司

   SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號來來集團大廈五樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業管理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，灰色，洋紅色，粉色，藍色，綠色，黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123563 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : Beckmann AS

 地址 Endereço : Buråsen 32, 4636 Kristiansand S, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 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; artigos de couro e imitações de couro, nomeadamente sacos 

escolares, mochilas, mochilas com duas alças, malas de mão, porta-moedas, carteiras, pas-

tas para documentos, porta-cartões e etiquetas de bagagem; sacos escolares; baús e sacos 

de viagem; malas de viagem; chapéus-de-chuva; mochilas com duas alças; mochilas; sacos 

para artigos de toilette vendidos vazios; sacos para desporto; sacos para vestuário para via-

gens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123564 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : Court of Master Sommeliers, Americas

 地址 Endereço : 4306 Kingsford Drive, P.O. Box 6170, Napa, CA 94581 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 其他（互惠的非牟利公司）outras (Sociedade não lucrativa de benefício mútuo) 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de escanção (“sommelier”) nomeadamente, consultoria sobre vinhos e gastrono-

mia e vinho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123565 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : Thompson Hotels LLC
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 地址 Endereço : 530 Bush St., Suite 501, San Francisco, California 94108, 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 : Gestão de hotéis para terceiros; gestão de restaurantes para terceiros; serviços de fideli-

zação de clientes e serviços de clubes de clientes, para fins comerciais, promocionais e/ou 

publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123566 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : Thompson Hotels LLC

 地址 Endereço : 530 Bush St., Suite 501, San Francisco, California 94108, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel; serviços de restaurante; serviços de bar e de bar de cocktails; serviços de 

restaurante de refeições para fora; serviços de estância turística; fornecimento de serviços 

de hotéis para estadias prolongadas; fornecimento de um sítio web com informações sobre 

hotéis e alojamento temporário para viajantes; serviços de reservas e marcações para ter-

ceiros para alojamento e refeições em hotéis, restaurantes, bares, salões de cocktails e spas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123567 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : 廣東康王日化有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省汕頭市潮南區峽山洋內陽光大道 

 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 : 牙膏；化妝品；去漬劑；洗面乳；乾洗劑；假牙清洗劑；口香水；乾花瓣與香料混合物（香料）；非

醫用漱口劑；研磨材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123568 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : 意爾康股份有限公司 
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 地址 Endereço : 中國浙江省青田縣温溪鎮温中東路239號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；針織服裝；防水服；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；腰帶；游泳衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123569 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : 驁匯有限公司 

 地址 Endereço : 澳門市場街278-M號永添新邨地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 滅蟲用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123570 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : 謝漢源

   CHIA HAN YIAN

 地址 Endereço : 馬來西亞吉蘭丹州哥打巴魯市克特雷區帕斯帕花園（A）街620號，郵政編碼：16450

   PT 620, Taman Puspa Jaya(A), 16450 Ketereh, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；褲子；襯衫；外套；鞋（腳上的穿著物）；帽；襪；圍巾；手套（服裝）；服裝帶（衣服）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123571 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : 李旭苗 

 地址 Endereço : 中國廣東省揭陽市榕城區榕東鳳林村中三路陸巷陸號之柒 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 錶；手錶；錶殼；錶帶；首飾盒；電子鐘錶；鐘錶機芯；珠寶首飾；貴重金屬合金；錶玻璃。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123581 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : 周笑紅

   Chao Sio Hong

 地址 Endereço : 澳門新口岸布魯塞爾街239號南岸花園第一座3/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 : 麵粉及穀類製品，麵包，糕點，糖果，糖漿，鮮酵粉，食鹽，調味用香料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123582 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : 廣州市八方茶園茶業有限公司

   Guangzhou BaFang Tea Garden Tea Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區葵蓬路82號自編之二

   Zibian Building 2, No. 82 of Kuipeng Road, Liwan District, Guangzhou, Guangdong, Chi-

na

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；冰茶；茶飲料；用作茶葉代用品的花或葉；可可；糖；米；食用澱粉；蜂蜜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123583 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hoyu Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 501, Tokugawa 1-Chome, Higashi-Ku, Nagoya-Shi, Aichi-Ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Tintas para o cabelo; preparações colorantes para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123584 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : 利棟銘

   Li, DongMing

 地址 Endereço : 澳門渡船巷25D萬年大廈1樓C 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務，美容服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123585 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A.

 地址 Endereço : Via L. Mancini 1 20129 Milão (MI) Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumes; óleos essenciais para uso pessoal; cosméticos; produtos para o cuidado 

e tratamento do cabelo; cremes cosméticos; loções, geles e bálsamos para uso cosmético; 

desodorizantes para uso pessoal (perfumaria); sais de banho; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123586 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A.

 地址 Endereço : Via L. Mancini 1 20129 Milão (MI) Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Artigos de cutelaria, garfos e colheres, incluindo argentaria, garfos e colheres de metais 

preciosos e banhados em prata.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123587 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A.

 地址 Endereço : Via L. Mancini 1 20129 Milão (MI) Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suportes de 

dados magnéticos; discos acústicos; discos compactos; DVD e outros suportes de registo 

digitais; óculos (ótica); óculos de sol; armações de óculos; lentes óticas; estojos para óculos; 

cadeias ou correntes para lunetas e cordões; estojos de transporte para dispositivos electró-

nicos portáteis; capas e estojos para telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123588 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A.

 地址 Endereço : Via L. Mancini 1 20129 Milão (MI) 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 : Metais preciosos e suas ligas; joalharia em metais preciosos ou em plaqué; joalharia; pedras 

preciosas; objectos em prata; relógios em geral; instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123589 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A.

 地址 Endereço : Via L. Mancini 1 20129 Milão (MI) 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 : Artigos de bagagem; sacos; sacolas; bolsas para chaves; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; 

porta-cartões (carteiras); malas para transporte de documentos; carteiras de bolso; porta-

-moedas; porta-música; mochilas com uma alça; sacos de viagem; caixas em couro ou em 

cartão-couro (imitação de couro); sacos escolares para crianças; pastas para estudantes; ar-

tigos de selaria; malas de viagem; mochilas com duas alças; sacos para produtos de toilette 

(não guarnecidos); bolsas para cosméticos (não guarnecidas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123590 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A.

 地址 Endereço : Via L. Mancini 1 20129 Milão (MI) Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; vestuário para criança; roupões de banho; fatos de banho; cintos (vestuário); 

gravatas; lenços de pescoço (artigos de vestuário); luvas (vestuário); roupa interior; pijamas; 

roupa de noite; collants ou coulãs; meias; meia-calça; xailes; cachecóis; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123591 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A.

 地址 Endereço : Via L. Mancini 1 20129 Milão (MI) Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e de promoção de vendas; marketing; serviços de venda a retalho, 

também fornecidos em linha, relacionados com os seguintes produtos: sabões, óleos essen-

ciais para uso pessoal, cosméticos, produtos para os cuidados e amaciamento dos cabelos, 

cremes cosméticos, loções, geles e bálsamos para uso cosmético, desodorizantes para uso 

pessoal, sais de banho, produtos para a limpeza dos dentes, artigos de cutelaria, garfos e 

colheres, incluindo argentaria, garfos e colheres de metais preciosos e banhados em prata, 

aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens, suportes de 

registo magnético, discos acústicos, discos compactos, DVD e outros suportes de registo 

digitais, óculos, óculos de sol, armações para óculos, lentes óticas, estojos para óculos, cor-

rentes e cordões para óculos, estojos de transporte para dispositivos eletrónicos portáteis, 

capas e estojos para telemóveis, metais preciosos e suas ligas, joalharia em metais preciosos 

ou em plaqué, joalharia, pedras preciosas, serviços de prata, relógios em geral, instrumen-

tos cronométricos, artigos de bagagem, sacos, sacolas, bolsas para chaves, chapéus-de-

-chuva; chapéus-de-sol; porta-cartões (carteiras), estojos de transporte para documentos, 

carteiras de bolso, porta-moedas, porta-música, mochilas com uma alça, sacos de viagem, 

caixas em couro ou em cartão-couro (imitação de couro), sacos escolares para crianças, 

mochilas escolares, artigos de selaria, malas de viagem, mochilas, sacos para produtos de 

toilette (não guarnecidos), sacos para cosméticos (vendidos não guarnecidos), utensílios 

e recipientes para uso doméstico e para a cozinha; recipientes de vidro para bebidas, ca-

necas, decantadores, chávenas e canecas, artigos de vidraria, porcelana e faianças, vidro 

em bruto ou semitrabalhado (com excepção do vidro de construção), bases para pratos em 

vidro, recipientes de vidro, suportes de vidro para velas, frascos de vidro; recipientes para 

cosméticos e perfumes, escovas (com excepção dos pincéis); abre-garrafas, elétricos e não 

elétricos, cestos para uso doméstico, pulverizadores de perfume, pincéis de maquilhagem, 

pincéis para a barba, pó compacto, pincéis para aplicação de maquilhagem, escovas para 

unhas, escovas para sobrancelhas, escovas para pestanas, escovas de toilette, pentes, caixas 

de pó-de-arroz compacto, saboneteiras (caixas), dispensadores de sabonete, recipientes 

para artigos cosméticos, recipientes para cosméticos, latas para armazenagem, vestuário, 

vestuário para criança, roupões de banho, fatos de banho, cintos (vestuário), gravatas, len-

ços de pescoço (vestuário), luvas (vestuário), roupa interior, pijamas, roupa de noite, meias, 

peúgas, meias-calça, xales, lenços de seda, calçado, chapelaria.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123592 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : 陳柏叡 

 地址 Endereço : 中國台灣新竹市東區千甲路394巷10號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館、自助餐廳、餐廳、餐館、自助餐館、快餐館、酒吧服務、食物雕刻、流動飲食供應、茶

館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123593 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳市龍波錶業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區西鄉107國道旁西成龍秋口工業園B棟五樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 鉑金屬；貴重金屬盒；手鐲（首飾）；鐘；手錶；鐘錶；錶鏈；鐘盒；錶；錶殼。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123596 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : 鄭家樑

   CHIANG KA LEONG

 地址 Endereço : 澳門林茂海邊巷25號都雁16/C 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : C0，M0，Y0，K100 黑色如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/123597 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : SILVER HILL FOODS UNLIMITED COMPANY

 地址 Endereço : Emyvale, County Monaghan, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; aves e caça (nenhun sendo vivos) ; aves, nomeadamente pato.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123601 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-

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 
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computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-

putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; 

telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; “laptop 

holders”, sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para 

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-

vos para telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamen-

to global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo 

(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equi-

pamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de 

armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões 

de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas 

automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, 

vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositi-

vos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões 

de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; 

tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123602 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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/123603 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; vestuário para bebés e crianças; rou-

pões de banho; sandálias e chinelas de banho; fatos de banho; calções de banho; vestuário 

de praia; cintos; suspensórios; boinas; babeiros, não em papel; boas [agasalhos para o pes-

coço]; corpetes [lingerie]; suspensórios para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções para 

vestir; camisolas; palas de bonés; bonés [chapelaria]; toucas para duche; vestuário casual; 

chemisettes [peitilhos de camisa]; vestuário para ginástica; vestuário de couro e imitação 

de couro; casacos; sobretudos; protectores de colarinhos; colarinhos [vestuário]; combina-

ções [vestuário]; corselets; espartilhos [roupa interior]; trajes de máscaras; punhos; vestuá-

rio para ciclistas; vestuário para dança; colarinhos destacáveis; ceroulas [vestuário]; dress 

shields; roupões; tapa-orelhas [vestuário]; vestidos para festas de fantasia; fezzes; coletes 

para a pesca; abafos para os pés, não electricamente aquecidos; calçado; armações para 

chapéus [esqueletos]; vestidos; estolas de pele; peles [vestuário]; polainas, tiras para polai-

nas, cintos de ligas; gabardinas [vestuário]; cintas; luvas [vestuário]; chapéus; chapéus de 

papel [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; chapelaria para vestir; saltos e biqueiras 

para calçado; capuzes [vestuário]; jaquetas [vestuário]; jaquetas acolchoadas [vestuário]; 

jerseys [vestuário]; camisolas [frentes de camisa]; roupa de malha [vestuário]; vestuário de 

senhora; enxovais [vestuário]; roupa para o corpo [peças de roupa]; forros pronto-a-vestir 

[partes de vestuário]; librés; manípulos; mantilhas; máscaras para dormir; vestuário de 

homem; mitras [chapéus]; mitras [chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; ves-

tuário para motoristas; regalos [vestuário]; fraldas de matérias têxteis (fraldas); gravatas; 

lenços para o pescoço; roupa de noite, roupa de exterior; macacões; casacos compridos; 

calças; vestuário de papel; pelerines; capas; saiotes; lenços de bolso; bolsos para vestuário; 

pullovers; pijamas; vestuário para a chuva; roupa pronto-a-vestir; roupões de banho; sáris; 

faixas para vestir; lenços de pescoço; xailes; peitilhos de camisa; encaixes de camisa; ca-

misas; agasalhos para os ombros; camisolas de alças; saias; solidéus; combinações [roupa 

interior]; guarda-pós; polainas; fatos para a neve; peúgas, meias e hoisery, incluindo meias-

-calça e panty hose; vestuário desportivo e vestuário para fazer desporto; tachas, espigões e 

acessórios de metal para calçado; fatos; viseiras para o sol; suspensórios; roupa interior ab-

sorvente da transpiração [roupa interior]; malhas; fatos de banho; teddies [roupa interior]; 

t-shirts; meias-calça; togas; cartolas; faixas para calças; turbantes; roupa interior; roupa 

interior anti-transpiração; cuecas; roupas de baixo; roupas de baixo anti-transpiração; uni-

formes; gáspeas para calçado; véus [vestuário]; coletes; viseiras [chapelaria]; coletes; roupa 

impermeável; orlas para botas e sapatos, calcanhares, solas, solas interiores/palmilhas, 
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dispositivos antiderrapantes para calçado; fatos para esqui aquático; toucas; faixas para os 

pulsos [vestuário]; calcinhas; camisolas interiores para desporto; acessórios para todos os 

produtos supracitados; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123604 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto; decorações para árvores de natal; 

figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; animais empalhados de brincar; jogos de 

tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bo-

necas; acessórios para bonecas; conjuntos para brincar com bonecas; mah-jong; skates 

(pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); móbiles para brincar; ursos de pelú-

cia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão electrónicos, sem ser os concebidos 

para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas de jogos de vídeo para uso doméstico 

e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas delas para serem utilizadas com recep-

tores de televisão; brinquedos; jogos de acção de perícia; bonecos articulados e acessórios 

para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para crianças; con-

juntos de badminton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de ba-

sebol; bolas de praia; almofadões maleáveis; bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; 

blocos de construção para crianças; bolas de bowling; conjuntos de varinhas para fazer 

bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos de jogos de xadrez; cosméticos de brin-

car para crianças; meias de natal; figuras de brincar coleccionáveis; móbiles para berços; 

brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; brinquedos articulados eléctricos; 

equipamento vendido em unidades para jogar cartas; equipamento de pesca; bolas de golfe; 

luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar jogos electróni-

cos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles; cordas de saltar; papagaios de papel; 

truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a 

forma de caixas de música; brinquedos musicais; jogos de salão; lembranças para festas sob 

a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; 

marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos 

de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de mesa; jogos com alvos; bolas de 

ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de brincar; veículos de brincar; trotinetas 

para brincar; carros de brincar; “kits” para montar modelos de brincar; figuras de brincar; 

mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de brincar; brinquedos de corda; brin-

quedos com piões e discos; rosetas em papel para festas; chapéus em papel para festas; ma-

rionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; máquinas de lançamento de bolas; más-

caras (brinquedos); peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; todos incluídos 

na classe 28.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123605 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-
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diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um “website” de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, “hardware” para computadores e 

“software” para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 
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de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123606 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

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

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; presta-

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e 

fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de 

uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada 

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 
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ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à 

Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e 

estruturas da “web” a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comuni-

cação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documen-

tos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 

reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 

executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva “pay-per-view”; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras “on-line” e servi-

ços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de “video-on-demand”; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, “websites” e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de “chat rooms” (serviços de “chat 

room”); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um “website” numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um “website” interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na “web”; serviços de comunicação electrónica para estabelecer “chat rooms” 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 
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afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios “web” de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123607 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação (transporte) por GPS; provisão de informação relacionada com via-

gens e turismo através da internet ou através de redes de telecomunicações; provisão de 

uma base de dados interactiva em linha apresentando informações sobre estradas, viagens, 

navegação, trânsito e pontos de interesse (viagens); provisão de informação a viajantes 

relacionadas com preços, horários e transporte público; informações sobre viagens e turís-

ticas e serviços de guias; serviços de planeamento de rotas de viagem; arranjo de viagens; 

serviços de agência de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagem; arranjo de via-

gens e informações relacionadas com os mesmos, todos fornecidos em linha através de uma 

base de computador ou da internet; viagens de iates e/ou de barco; provisão de direcção 

para condução para fins de viagens; aluguer de sistemas de navegação; transporte; provisão 

de informações sobre estradas e trânsito; serviços de provisão de navegação e serviços de 

informação, nomeadamente informação relacionada com trânsito e congestionamento de 

trânsito; transporte de mercadorias e de passageiros; transporte por veículos; transporte 

aéreo; aluguer de veículos; serviços de aluguer de veículos; serviços de chauffeur; transpor-

te por pipe-lines; serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; provisão ex-

ploração de zonas de pista de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de avia-

ção, pistas de aterragem e pistas de descolagem; serviços de embalagem; embalagem e ar-

mazenamento de mercadorias; armazenamento físico de dados e documentos armazenados 

electronicamente; entrega de mensagens; entrega de mercadorias por encomenda postal; 

serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de corretagem de navios; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 
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serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 

de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; 

aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de 

automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veícu-

los movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; 

administração de lugares de estacionamento; serviços de parque de estacionamento para 

veículos; exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de contentores; aluguer 

e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicio-

namento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; reco-

lha de resíduos e lixos industriais; agências de desembaraço de importação e exportação 

(desalfandegamento); serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com 

os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123608 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, computação em nuvem, concepção de “websites”, comércio electrónico, gestão de 

negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação 

empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 
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planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, 

radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva “premium” ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de “websites”, comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinemato-

gráficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de pro-

gramas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo 

de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpre-

tação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento 

de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; 

aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo 

salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de inter-

pretação; programas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de 

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.



N.º 29 — 19-7-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 11149

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123609 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

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/123610 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; vestuário para bebés e crianças; rou-

pões de banho; sandálias e chinelas de banho; fatos de banho; calções de banho; vestuário 

de praia; cintos; suspensórios; boinas; babeiros, não em papel; boas [agasalhos para o pes-

coço]; corpetes [lingerie]; suspensórios para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções para 

vestir; camisolas; palas de bonés; bonés [chapelaria]; toucas para duche; vestuário casual; 

chemisettes [peitilhos de camisa]; vestuário para ginástica; vestuário de couro e imitação 

de couro; casacos; sobretudos; protectores de colarinhos; colarinhos [vestuário]; combina-

ções [vestuário]; corselets; espartilhos [roupa interior]; trajes de máscaras; punhos; vestuá-

rio para ciclistas; vestuário para dança; colarinhos destacáveis; ceroulas [vestuário]; dress 
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shields; roupões; tapa-orelhas [vestuário]; vestidos para festas de fantasia; fezzes; coletes 

para a pesca; abafos para os pés, não electricamente aquecidos; calçado; armações para 

chapéus [esqueletos]; vestidos; estolas de pele; peles [vestuário]; polainas, tiras para polai-

nas, cintos de ligas; gabardinas [vestuário]; cintas; luvas [vestuário]; chapéus; chapéus de 

papel [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; chapelaria para vestir; saltos e biqueiras 

para calçado; capuzes [vestuário]; jaquetas [vestuário]; jaquetas acolchoadas [vestuário]; 

jerseys [vestuário]; camisolas [frentes de camisa]; roupa de malha [vestuário]; vestuário de 

senhora; enxovais [vestuário]; roupa para o corpo [peças de roupa]; forros pronto-a-vestir 

[partes de vestuário]; librés; manípulos; mantilhas; máscaras para dormir; vestuário de 

homem; mitras [chapéus]; mitras [chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; ves-

tuário para motoristas; regalos [vestuário]; fraldas de matérias têxteis (fraldas); gravatas; 

lenços para o pescoço; roupa de noite, roupa de exterior; macacões; casacos compridos; 

calças; vestuário de papel; pelerines; capas; saiotes; lenços de bolso; bolsos para vestuário; 

pullovers; pijamas; vestuário para a chuva; roupa pronto-a-vestir; roupões de banho; sáris; 

faixas para vestir; lenços de pescoço; xailes; peitilhos de camisa; encaixes de camisa; ca-

misas; agasalhos para os ombros; camisolas de alças; saias; solidéus; combinações [roupa 

interior]; guarda-pós; polainas; fatos para a neve; peúgas, meias e hoisery, incluindo meias-

-calça e panty hose; vestuário desportivo e vestuário para fazer desporto; tachas, espigões e 

acessórios de metal para calçado; fatos; viseiras para o sol; suspensórios; roupa interior ab-

sorvente da transpiração [roupa interior]; malhas; fatos de banho; teddies [roupa interior]; 

t-shirts; meias-calça; togas; cartolas; faixas para calças; turbantes; roupa interior; roupa 

interior anti-transpiração; cuecas; roupas de baixo; roupas de baixo anti-transpiração; uni-

formes; gáspeas para calçado; véus [vestuário]; coletes; viseiras [chapelaria]; coletes; roupa 

impermeável; orlas para botas e sapatos, calcanhares, solas, solas interiores/palmilhas, 

dispositivos antiderrapantes para calçado; fatos para esqui aquático; toucas; faixas para os 

pulsos [vestuário]; calcinhas; camisolas interiores para desporto; acessórios para todos os 

produtos supracitados; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123611 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação (transporte) por GPS; provisão de informação relacionada com via-

gens e turismo através da internet ou através de redes de telecomunicações; provisão de 

uma base de dados interactiva em linha apresentando informações sobre estradas, viagens, 

navegação, trânsito e pontos de interesse (viagens); provisão de informação a viajantes 

relacionadas com preços, horários e transporte público; informações sobre viagens e turís-

ticas e serviços de guias; serviços de planeamento de rotas de viagem; arranjo de viagens; 

serviços de agência de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagem; arranjo de via-

gens e informações relacionadas com os mesmos, todos fornecidos em linha através de uma 
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base de computador ou da internet; viagens de iates e/ou de barco; provisão de direcção 

para condução para fins de viagens; aluguer de sistemas de navegação; transporte; provisão 

de informações sobre estradas e trânsito; serviços de provisão de navegação e serviços de 

informação, nomeadamente informação relacionada com trânsito e congestionamento de 

trânsito; transporte de mercadorias e de passageiros; transporte por veículos; transporte 

aéreo; aluguer de veículos; serviços de aluguer de veículos; serviços de chauffeur; transpor-

te por pipe-lines; serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; provisão ex-

ploração de zonas de pista de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de avia-

ção, pistas de aterragem e pistas de descolagem; serviços de embalagem; embalagem e ar-

mazenamento de mercadorias; armazenamento físico de dados e documentos armazenados 

electronicamente; entrega de mensagens; entrega de mercadorias por encomenda postal; 

serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de corretagem de navios; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 

de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; 

aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de 

automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veícu-

los movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; 

administração de lugares de estacionamento; serviços de parque de estacionamento para 

veículos; exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de contentores; aluguer 

e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicio-

namento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; reco-

lha de resíduos e lixos industriais; agências de desembaraço de importação e exportação 

(desalfandegamento); serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com 

os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123612 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Substâncias dietéticas para uso medicinal; suplementos nutricionais dietéticos; suplemen-

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

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

vitaminas pré-natais; vitaminas para aleitamento.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123613 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[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 : Leite, lacticínios, leite em pó.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123614 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Substâncias dietéticas para uso medicinal; suplementos nutricionais dietéticos; suplemen-

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

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

vitaminas pré-natais; vitaminas para aleitamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123615 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[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 : Leite, lacticínios, leite em pó.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123616 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Multi Access Limited

 地址 Endereço : Palm Grove House PO Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá de ervas, bebida de ervas não para uso medicinal.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123617 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Salões de beleza; estâncias termais de saúde; massagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123622 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街17號美心集團中心18樓

   18/F., Maxim’s Centre, No. 17, Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；美味食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；月餅；湯糰；杏仁片；巧克力；

棍包；薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；

蜂蜜；糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律

醬；番茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123623 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : 香港九龍長沙灣長順街17號美心集團中心18樓

   18/F., Maxim’s Centre, No. 17, Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；

餅乾；蛋糕；美味食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；月餅；湯糰；杏仁片；巧克力；
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棍包；薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；

蜂蜜；糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律

醬；番茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123624 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : 陳捷

   Chun Jay

 地址 Endereço : 澳門新口岸友誼大馬路555號澳門置地廣場12樓1209室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 公開比賽、文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123625 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : 陳捷

   Chun Jay

 地址 Endereço : 澳門新口岸友誼大馬路555號澳門置地廣場12樓1209室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 公開比賽、文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123626 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : 陳捷

   Chun Jay

 地址 Endereço : 澳門新口岸友誼大馬路555號澳門置地廣場12樓1209室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 公開比賽、文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，（如圖所示）。 
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[210] 編號 N.º : N/123627 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : 陳捷

   Chun Jay

 地址 Endereço : 澳門新口岸友誼大馬路555號澳門置地廣場12樓1209室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 公開比賽、文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123628 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/19

[730] 申請人 Requerente : 陳紫君

   Chan Chi Kuan

 地址 Endereço : 澳門氹仔運動場圓形地美景花園美華閣5座16樓U室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺粉紅色，白色，深藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123630 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : 廣州富妝貿易有限公司

   Guangzhou Fuzhuang Trade Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣州市越秀區越秀南185號601房

   Room 601, No.185 Yuexiu South, Yuexiu District, Guangzhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香皂；洗髮液；化妝用潤髮脂；修面劑；拋光乳膏；香精油；口紅；化妝品；香水；眉筆；牙膏；化妝

染料；假指甲；化妝用杏仁乳；化妝洗液；防曬劑；化妝粉；化妝筆；美容面膜；護膚用化妝劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123631 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : 廣州富妝貿易有限公司

   Guangzhou Fuzhuang Trade Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣州市越秀區越秀南185號601房

   Room 601, No.185 Yuexiu South, Yuexiu District, Guangzhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香皂；洗髮液；化妝用潤髮脂；修面劑；拋光乳膏；香精油；口紅；化妝品；香水；眉筆；牙膏；化妝

染料；假指甲；化妝用杏仁乳；化妝洗液；防曬劑；化妝粉；化妝筆；美容面膜；護膚用化妝劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123632 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : 陳肇鏗

   CHAN SIO HANG

 地址 Endereço : 澳門西坑街明珠台第一期3樓B座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，電視廣告，網頁廣告，廣告代理，廣告版面設計，網上訂購（為他人），網頁廣

告空間出租，為商品和服務的買賣雙方提供網上在線市場，替他人推銷，為零售目的在通訊媒

體上展示商品，零售服務（網上零售平台）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123633 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : ROOM CONCEPT LIMITED

 地址 Endereço : Flat/ Room A, Block 1, 10/F, Camel Paint Building, 62 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 桌式足球桌；視頻遊戲機；智慧玩具；玩具；室內遊戲玩具；棋；紙牌；體育活動用球；電子靶；

飛鏢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123634 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : ROOM CONCEPT LIMITED
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 地址 Endereço : Flat/ Room A, Block 1, 10/F, Camel Paint Building, 62 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教學；輔導（培訓）；組織教育或娛樂競賽；組織體育比賽；線上電子書籍和雜誌的出版；遊樂

園；娛樂；提供娛樂設施；體育設備出租（車輛除外）；遊戲廳服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123636 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : LOUIS VUITTON MALLETIER

 地址 Endereço : 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas, metais preciosos e suas ligas, produtos nestas matérias ou em plaqué, in-

cluídos nesta classe, nomeadamente estatuetas, figurinhas, caixas para artigos de joalharia, 

nomeadamente caixas para anéis, artigos de joalharia, relógios e instrumentos cronométri-

cos, caixas para jóias e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123637 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : 鳴門飲食管理有限公司

   NARUTO F&B MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍灣啓祥道9號信和工商中心4樓43-44室

   Flat/ Rm 43-44, 4/F, Sino Industrial Plaza, 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；餐館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123639 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : 梁衍琪

   Leong, In Kei



N.º 29 — 19-7-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 11159

 地址 Endereço : 澳門黑沙環海天居第一座36E 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123640 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；潔膚乳液；護髮素；浴液；化妝品；化妝用油；護膚用化妝劑；防曬劑；爽身粉；牙膏；

洗衣劑；洗衣用織物柔順劑；花露水；手部清潔劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123641 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；魚肝油；礦物質食品補充劑；營養補充劑；嬰兒食品；嬰兒奶粉；嬰兒含乳麵粉； 

嬰兒尿布；嬰兒尿褲；消毒紙巾；哺乳墊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123642 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED



11160 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 29 期 —— 2017 年 7 月 19 日

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 分娩褥墊；失禁用墊；出牙咬環；奶瓶；吸奶器；嬰兒用安撫奶嘴；奶瓶閥；奶瓶用奶嘴；醫療器

械和儀器；矯形用物品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123645 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/22

[730] 申請人 Requerente : TANG LAI FAI TERRY

 地址 Endereço : 澳門大連街272號太子花城地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : C:00 M:100 Y:100 K:00 （紅色）如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/123646 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 淨化劑；獸醫用藥；殺蟲劑；嬰兒尿布；醫用營養品；醫用營養飲料；嬰兒含乳麵粉；醫用麥乳精

飲料；藥用乳糖；蛋白質膳食補充劑；嬰兒食品；藥用杏仁乳；礦物質食品補充劑；嬰兒奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123647 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用燕窩；魚製食品；食用海藻提取物；水果罐頭；以水果為主的零食小吃；以果蔬為主的

零食小吃；醃製蔬菜；速凍方便菜肴；蛋；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；凝乳；乳酒（牛奶

飲料）；牛奶飲料（以牛奶為主）；乳清；牛奶製品；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以奶為主）；

酸奶；奶粉；奶昔；牛奶醬；豆奶（牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123648 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；巧克力飲料；含牛奶的巧克力飲料；麥乳精；可可飲料；甜食（糖果）；糖；奶片（糖

果）；巧克力；蜂蜜；蛋糕；甜食；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；穀粉製食品；

穀類製品；麵條為主的預製食物；食用澱粉；醬油；冰淇淋；天然或人造冰；小吃用冰；果汁刨

冰；食用冰；冰淇淋粉；凍酸奶（冰凍甜點）；冰淇淋凝結劑；製食用冰用粉；冰棍；冰糕；冰磚；

茶；茶飲料；調味醬；食品用香料（不包括含醚香料和香精油）；攪稠奶油製劑；杏仁糊；芝麻

糊；米粉糊；食用麵筋；豆粉；豆漿；豆漿精；豆汁。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123649 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 杏仁乳（飲料）；啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；蘇打水；果汁

冰水（飲料）；無酒精飲料；花生乳（無酒精飲料）；果昔；可樂；綠豆飲料；乳酸飲料（果製品；

非奶）；奶茶（非奶為主）；果子粉；純淨水（飲料）；豆類飲料；植物飲料；飲料香精；飲料製作

配料。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123650 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件；通過移動電話網絡上下載的視頻電腦遊戲；互動

電腦遊戲；多媒體計算機遊戲程序；從計算機網絡上下載的互動電腦遊戲軟件；錄音帶；電子

筆記本；磁片；錄有電腦程式之光碟；錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體；電腦軟件（錄製好

的）；電子書；唱片；動畫片；電腦網路用儲值卡；電腦鍵盤；電腦滑鼠；錄有電腦程式之光碟；

電子字典；數碼影音光碟；流動手提電話；金融卡；信用卡；電腦程式；電腦硬體；網路儲存設

備；網路硬體設備；網路通訊設備；語音通訊系統；智能手錶；智能眼鏡；智能電話；智能手環；

聯機手環（測量儀器）；自拍杆（手持單腳架）；電視機項盒；分線盒；計步器；全息圖；穿戴式

行動追蹤器；電子指南針；測距設備；電測量儀器；眼鏡；3D眼鏡；3D成像設備；GPS（全球定

位系統）設備；手持式GPS（全球定位系統）設備；車輛自動控制設備；電池及電池充電器；時

間記錄裝置；在線及離線電子付款設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123651 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 通過移動電話提供電子遊戲服務；通過互聯網、電話和移動電話網絡提供電腦遊戲服務；通過

計算機終端或移動電話的通信提供遊戲服務；網路遊戲；虛擬實境遊戲場；提供關於休閒方面

之資訊；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；書刊出版及發行之查詢；雜誌之查

詢；提供有關休閒娛樂之資訊；電動玩具遊樂場；動物園；休閒牧場；遊樂園；電子遊藝場；提

供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；提供線上遊戲服務（由電腦網絡提供）；舉

辦娛樂競賽；影片之製作；影片之發行；唱片之製作；電視節目製作；電動玩具租賃；在網際網

絡上舉辦講座、會議及研討會；為遊戲娛樂目的在網際網路上籌備比賽；線上電子書籍及雜誌

之出版；書刊之編輯。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123652 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件的開發；在流動通訊設備上使用的遊戲軟件的更新；

電腦和電視遊戲軟件的設計、開發和更新；遊戲軟件測試服務；網站的設計、開發和維護；主

持電腦網站（網站）；網絡服務器的出租；線上、互動或網上電腦服務；提供網站供檢索搜尋；

電腦程序編製；電腦程系統軟件服務；電腦程式和資料的資料轉換；內聯網和線上資料庫的開

發；科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研究；計算機硬件與軟件的設計

與開發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123667 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 活力司國際有限公司

   VITAMIN BOOST GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港北角威菲路道18號萬國寶通中心1604室

   Flat/ Rm 1604, Citicorp Centre, 18 Whitefield Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥品；補藥；醫用營養食物；醫用營養品；酪蛋白膳食補充劑；酵母膳食補充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123672 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 來來超級巿場有限公司

   SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號來來集團大廈五樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業管理。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123673 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 來來超級巿場有限公司

   SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號來來集團大廈五樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業管理。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123674 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust

 地址 Endereço : c/o Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 10018, United States

 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 : Armações de óculos e óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/02 87/433,475 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123675 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust

 地址 Endereço : c/o Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 10018, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios, relógios de mesa ou de parede e artigos de joalharia.

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

2017/05/02 87/433,475 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123676 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust

 地址 Endereço : c/o Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 10018, United States

 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, estojos para chaves, porta-moedas, sacos e bolsas para cosméticos 

vendidas vazias, portfolios tipo pastas, sacos para fatos, baús de viagem, malas de viagem, 

chapéus-de-chuva, porta-notas, sacos para equipamento, sacos de transporte, pastas para 

documentos e malas diplomáticas, artigos de bagagem, malas de fim-de-semana, sacos para 

artigos de toilette vendidos vazios, porta-cartões de crédito, porta-cartões de visita sob a 

forma de estojos para cartões, bandoleiras.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/02 87/433,475 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123677 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust

 地址 Endereço : c/o Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 10018, United States

 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 para senhora, homem, rapazes e raparigas, nomeadamente, 

macacões, camisas, camisas de desporto tricotadas, t-shirts, camisolas compridas interio-

res, blusas de alças, blusas, jaquetas, blazers, fatos de banho, calças, cintos (vestuário), cal-

ções, fatos de aquecimento, calças de fato de treino e sweatshirts, calções para caminhadas, 

calças de ganga, fatos, vestuário formal, nomeadamente, casacos de cerimónia, vestidos 

clássicos, smokings, casacos desportivos, camisolas de malha, gravatas e outro vestuário 

para o pescoço, meias, collants, chapéus, bonés, cachecóis, xales, casacos, casacos exterio-

res, coletes, camisolas, vestidos, saias, túnicas de praia e de natação, vestuário impermeá-

vel, gabardines, ponchos, corpetes interiores; vestuário de ténis e de golfe, nomeadamente, 

vestidos, tops, saias, calças, e calções; vestuário de ciclismo e corrida e ioga, nomeadamen-

te, tops, saias, calças, calças curtas, calções e jaquetas; calçado, nomeadamente, sapatos, 

sapatos de desporto, sapatilhas, botas, chinelos; peúgas, luvas; roupa interior, vestuário de 

dormir e vestuário de lazer para homens e rapazes, nomeadamente, cuecas, cuecas com 

perna, roupa interior para desporto, camisas interiores, t-shirts, roupões, vestuário de dor-

mir em malha e em tecido, camisas de dormir, casacos de pijama, calças de pijama, casacos 

curtos de trazer por casa, casacos de lazer, casacos de dormir, vestuário de lazer em malha 

e em tecido, calças e blusas de lazer; jaquetas de lazer; vestuário íntimo e “bodywear” 

para senhoras e raparigas, nomeadamente, roupa interior, roupa de dormir e vestuário de 

lazer.

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

2017/05/02 87/433,475 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123678 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : the Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust

 地址 Endereço : c/o Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 10018, United States

 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 publicidade para anúncios comerciais e campanhas promocionais para em-

presas; serviços de lojas de venda a retalho para lojas de vestuário e acessórios, artigos de 

joalharia e relógios, sacos, malas de mão e pequenos artigos de couro, armações de óculos 

e óculos de sol, e fragrâncias.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/05/02 87/433,475 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123679 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA

 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 e veterinários; preparados sanitários para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123680 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA

 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 e veterinários; preparados sanitários para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123681 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : Wyeth LLC

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA

 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 : 5

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123682 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮劑，洗髮液，護髮素，清潔製劑，上光劑，香精油，化妝品，染髮劑，生髮油，烏髮乳，洗面

奶，潔膚乳液，袪斑霜，磨光粉，美容面膜，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123683 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥，醫用藥膏，消毒劑，醫用營養品，獸醫用藥，嬰兒奶粉；止血藥條，魚油，藥油，卵磷脂，

醫用膠布，中藥成藥，藥物飲料，藥用膠囊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123684 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚製食品，水果罐頭，醃製水果，乾蔬菜，蛋，奶粉，食用油，加工過的堅果，乾食用菌，豆

腐製品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123685 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養液，非醫用營養粉，非醫用營養膠，螺旋藻，非醫用營養品，非醫用蜂王漿，食用王

漿，蜂蜜，食用品糖蜜，咖啡，茶，糖果，燕麥食品，米，麵條，豆粉，調味品，茶飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123686 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，植物飲料，果汁，水（飲料），富含蛋白質的運動飲料，含有電解質的運動飲料，含有果汁

的非酒精飲料，果茶，飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123687 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，特許經營的商業管理，進出口代理，替他人推銷，人事管理諮詢，商業企業遷移，辦公機

器和設備出租，藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務，尋求贊助，為零售目

的在通訊媒體上展示商品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123688 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮劑，洗髮液，護髮素，清潔製劑，上光劑，香精油，化妝品，染髮劑，生髮油，烏髮乳，洗面

奶，潔膚乳液，袪斑霜，磨光粉，美容面膜，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123689 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥，醫用藥膏，消毒劑，醫用營養品，獸醫用藥，嬰兒奶粉；止血藥條，魚油，藥油，卵磷脂，

醫用膠布，中藥成藥，藥物飲料，藥用膠囊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123690 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚製食品，水果罐頭，醃製水果，乾蔬菜，蛋，奶粉，食用油，加工過的堅果，乾食用菌，豆

腐製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123691 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養液，非醫用營養粉，非醫用營養膠，螺旋藻，非醫用營養品，非醫用蜂王漿，食用王

漿，蜂蜜，食用品糖蜜，咖啡，茶，糖果，燕麥食品，米，麵條，豆粉，調味品，茶飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123692 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，植物飲料，果汁，水（飲料），富含蛋白質的運動飲料，含有電解質的運動飲料，含有果汁

的非酒精飲料，果茶，飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123693 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，特許經營的商業管理，進出口代理，替他人推銷，人事管理諮詢，商業企業遷移，辦公機

器和設備出租，藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務，尋求贊助，為零售目

的在通訊媒體上展示商品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123696 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 龔沛峰個人企業主 

 地址 Endereço : 澳門加思欄馬路3號富豪花園7樓C 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 電燈、燈泡、枝形吊燈、照明燈、燈罩、電筒、漫射燈、照明用發光管、標準燈、路燈、水族池照

明燈、圖案探射燈、檯燈。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深綠色、綠色、深橙色、淺橙色如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123697 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/23

[730] 申請人 Requerente : 華嚴集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門路氹連貫公路金沙城中心1樓金沙城劇場 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123698 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : 丘俊強 

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗大有街31號善美工業大廈6樓602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 清潔護理用品，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/123699 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : 莫,瑩套

   MOK, IENG TOU

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路雍景灣1座17/C 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

nhados; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestí-

veis, tudo incluído na classe 29.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor dourada (tal como representada na imagem junta em anexo).

[210] 編號 N.º : N/123700 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : 莫,瑩套

   MOK, IENG TOU

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路雍景灣1座17/C 

 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 : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

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

fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para re-

frescar, tudo incluído na classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor dourada (tal como representada na imagem junta em anexo).

[210] 編號 N.º : N/123705 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : Realestate Srl

 地址 Endereço : Via Ugo Foscolo 65, 30016 Jesolo, Venice, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革；仿皮；動物皮；背包；旅行包（箱）；旅行包；傘；手杖；鞭子；馬具；馬鞍。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123706 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : Realestate Srl

 地址 Endereço : Via Ugo Foscolo 65, 30016 Jesolo, Venice, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋；帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123707 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : Realestate Srl

 地址 Endereço : Via Ugo Foscolo 65, 30016 Jesolo, Venice, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理和組織諮詢；會計；簿記；繪製帳單、帳目報表；審計；文秘。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123708 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : 深圳市久久金貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華區龍華街道工業東路尚游公館1003房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 黃琥珀色寶石；手鐲（首飾）；寶石；鬧鐘；手錶；鏈（首飾）；記時器（手錶）；項鏈（首飾）；電

子鐘錶；鐘錶盒；錶；鐘錶機件；戒指（首飾）；耳環；首飾盒；小飾物（首飾）；錶帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123709 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : 深圳市微信商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華新區龍華辦事處油松社區上油松尚游公館1003房（辦公場所） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 黃琥珀色寶石；手鐲（首飾）；寶石；鬧鐘；手錶；鏈（首飾）；記時器（手錶）；項鏈（首飾）；電

子鐘錶；鐘錶盒；錶；鐘錶機件；戒指（首飾）；耳環；首飾盒；小飾物（首飾）；錶帶。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123710 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA

 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 e veterinários; preparados sanitários para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123714 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : 俊興宏業工程有限公司

   COMPANHIA DE ENGENHARIA JHM, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門氹仔北安信安馬路偉倫工貿中心4樓A室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如商標樣本圖像。 

[210] 編號 N.º : N/123716 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 寬閃飲料有限公司 

 地址 Endereço : 泰國北欖府佛塔播發2巷門戶413郵編10290 

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 起泡水；乳清飲料；補充能量飲料；等滲飲料；咖啡味非酒精飲料；果汁；無酒精果汁飲料；無

酒精果茶；無酒精飲料；杏仁乳（飲料）；茶味非酒精飲料；汽水；蔬菜汁（飲料）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123717 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : Affluent Partners Holdings Limited

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼島哈欽斯道板球廣場郵箱2681號，郵編KY1-1111 

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告材料分發；貨物展出；樣品散發；廣告材料出租；廣告宣傳本的出版；廣告；商業櫥窗佈置；

廣告代理；在通訊媒體上出租廣告時間；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告版面設計；

廣告片製作；廣告牌出租；商業管理輔助；商業詢價；商業信息代理；成本價格分析；商業管理

和組織諮詢；工商管理輔助；市場分析；商業調查；公共關係；商業管理顧問；商業評估；市場

營銷研究；商業專業諮詢；經濟預測；組織商業或廣告展覽；價格比較服務；外購服務（商業輔

助）；統計資料彙編；通過網站提供商業信息；為公司提供外包行政管理；進出口代理；拍賣；

替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；人事管理諮詢；人員招收；商業企業遷

移；文件複製；計算機文檔管理；文字處理；將信息編入計算機數據庫；計算機數據庫信息系統

化；為推銷優化搜索引擎；網站流量優化；在計算機數據庫中更新和維護數據；會計；繪製帳

單；帳目報表；商業審計；自動售貨機出租；尋找贊助；銷售展示架出租；藥用、獸醫用、衛生用

製劑和醫療用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/123718 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : Affluent Partners Holdings Limited

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼島哈欽斯道板球廣場郵箱2681號，郵編KY1-1111 

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經記；保險承保；保險諮詢；保險信息；債務託收代理；資本投資；金融票據交換；金融貸

款；財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；融資服務；金融分析；金融諮詢；金融信息；發

行有價證券；證券交易行情；公積金服務；股票經記服務；債務諮詢服務；基金投資；股票和債

券經記；有價證券經記；共有基金；金融管理；抵押貸款；融資租賃；古玩估價；藝術品估價；珠

寶估價；錢幣估價；郵票估價；不動產出租；不動產管理；住所代理（公寓）；經記；海關金融經

記服務；擔保；募集慈善基金；信託；受託管理；典當。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/123719 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 廣樂餐飲管理貿易有限公司 



11176 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 29 期 —— 2017 年 7 月 19 日

 地址 Endereço : 澳門南灣馬統領街20-24號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123722 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 梁偉勝

   Leong Wai Seng

 地址 Endereço : 澳門氹仔東北馬路731號聚龍花園第二座龍景臺1樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 中藥、乾製海產、冷凍海產、人蔘、鹿茸、燕窩、茶葉、乾果、煮熟的包裝飲料、煮熟的包裝食

品、煮熟的包裝中藥及涼茶之銷售及批發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123723 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 梁偉勝

   Leong Wai Seng

 地址 Endereço : 澳門氹仔東北馬路731號聚龍花園第二座龍景臺1樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水，汽水，不含酒精的飲料，果汁，涼茶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123724 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 梁偉勝

   Leong Wai Seng

 地址 Endereço : 澳門氹仔東北馬路731號聚龍花園第二座龍景臺1樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉類，魚類，家禽，醃漬、冷凍及煮熟的水果和蔬菜，乾製海產，乾果，冷凍海產，魚湯，肉湯，蔬

菜湯。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123725 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 梁偉勝

   Leong Wai Seng

 地址 Endereço : 澳門氹仔東北馬路731號聚龍花園第二座龍景臺1樓C座 

 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 : 中藥、人蔘、鹿茸、燕窩、營養品（醫用）、健康食品、衛生用品、嬰兒食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123726 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, 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 publicidade, incluindo publicidade televisiva e radiofónica e actualização de 

documentação publicitária, difusão de anúncios publicitários, aluguer de espaços publici-

tários, informações e pesquisas de mercado, planeamento de campanhas publicitárias e na 

imprensa, publicidade por correio, organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade, públicação de textos de publicidade, informações de publicidade, aluguer de 

publicidade e material publicitário, serviços de atendimento telefónico, comércio electróni-

co, compras on-line e venda de espaços publicitários.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123727 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; radiodifusão de televisão; radiodifusão de televisão por 

cabo; teledifusão; difusão de programas de televisão, emissões televisivas; transmissão de 

mensagens e imagens assistidas por computador; correio electrónico; emissão de mensagens; 
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transmissões satélite; informação acerca de telecomunicações; agências noticiosas; serviços 

por cabo; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços multimédia interactivos 

providenciados através de sinais de telecomunicações transmitidos ou recebidos por televi-

são e/ou telefone; provisão de serviços relacionados com comunicação multimédia interac-

tiva, serviços de telecomunicações relacionados com redes de comunicações multimédia 

interactivas; emissão de televisão por cabo, transmissões radiofónicas, emissões televisivas, 

comunicação por telefones celulares, comunicações por terminais de computadores, comu-

nicações por redes de fibra óptica, comunicações por telegrama, comunicações por telefo-

ne, transmissão de mensagens e de imagens auxiliadas por computador, correio electrónico, 

transmissão de telecópias, informações sobre telecomunicações, envio de mensagens, agên-

cias noticiosas, serviços de paging (rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica), aluguer de aparelhos de fax, aluguer de aparelhos de envio de mensagens, aluguer de 

modems, aluguer de equipamento de telecomunicações, aluguer de telefones, transmissão 

via satélite, envio de telegramas; transmissão de telegramas, serviços telegráficos, serviços 

telefónicos, serviços de telex, serviços de telegramas; serviços de telecomunicações móveis 

e fixas, e comunicações por satélite, via celular e rádio; venda a prestações, locação e alu-

guer de aparelhos e instrumentos de telecomunicações, telefónicos e comunicações; comu-

nicação de informações (incluindo páginas na Rede), dados por rádio, telecomunicações e 

por satélite; serviços de telefone, telemóvel, recebimento e transmissão de mensagens, men-

sagens por rádio, reenvio de chamadas, atendimento de chamadas, informações telefónicas 

e correio electrónico; entrega e recepção de sons, dados, imagens, música e informações; 

serviços de numeradores pessoais; substituição por empréstimo de aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações e comunicações no caso de avaria, perda ou roubo; fornecimento 

de serviços de Internet, em particular serviços de acesso à Internet; serviços de forneci-

mento de localização para aparelhos e instrumentos; fornecimento de serviços de protocolo 

de aplicação sem fios, incluindo os que utilizam um canal de comunicações seguro; presta-

ção de informações relacionadas ou identificando aparelhos e instrumentos de telecomuni-

cações e comunicações, difusão ou transmissão de programas de rádio ou televisão; servi-

ços de mensagens, nomeadamente enviar, receber e entregar mensagens na forma de texto, 

áudio, imagens gráficas ou vídeo ou uma combinação destes formatos; serviços de correio 

de voz; serviços de videoconferência; serviços de videotelefone; fornecimento de ligações 

de telecomunicações para bases de dados informáticas, a Internet ou outras redes electró-

nicas; fornecimento de acesso áudio digital, vídeo e portais de dados a partir duma base de 

dados informática, a Internet ou outras redes electrónicas; entrega de áudio, vídeo e dados 

através de telecomunicações; operação de motores de busca; serviços de bases de dados de 

telecomunicação e comunicação, incluindo permitir ao consumidor descarregar elementos 

digitais duma rede e servidor para uma base de dados individual; fornecimento de acesso a 

infra-estruturas de telecomunicações para outros operadores; fornecimento e operação de 

conferência electrónica, grupos de discussão e salões de conversa; telecomunicações no 

campo dos negócios em moeda estrangeira; transmissão de bases de dados sobre progra-

mas e informação sobre comércio e manuseamento de moeda estrangeira, transacções mo-

netárias e juros, seguros, investimentos e outras transacções monetárias; transmissão de 

informação e dados em serviços on-line e na Internet relacionados com negócios de segu-

ros (transacções cambiais), disponibilização de acesso a informação em redes de telecomu-

nicações; comunicações, em particular, relações com a imprensa, telecomunicações, teleco-

municações multimédia, telecomunicações através de terminais de computadores, por “te-

lematic” rádio, telégrafo, telefone, electrónica, digital, ondas hertzianas; mensagem electró-

nica; transmissão de mensagens e imagens com assistência de computador; transmissão de 

informação por código “telematic”; transmissão de informação armazenada em bases de 

dados; serviços de mensagem “on-line”, serviços de transmissão de mensagens e dados; 
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serviços para exibição de dados armazenados em bases de dados de computadores; serviços 

de comunicações electrónicos e computorizados; serviços de troca de dados electrónicos; 

agências noticiosas; comunicações rádio, telégrafo, telefone ou “telematic”; serviços de te-

lex; difusão radiofónica ou televisiva; transmissão de som e imagem através de satélites; 

transmissão de dados através de computadores agrupados numa rede “telematic”; serviços 

de transmissão de dados através de serviços “telematic” acessíveis através de código de 

acesso; providenciar acesso e ligação a centros de recolha de informação; redes de teleco-

municações globais ou a redes de acesso privado ou restricto, motores de pesquisa ou por-

tais de redes de telecomunicações; serviços de telecomunicações que facilitam a reunião 

e/ou a troca de dados através de programa de “software” ou de uma rede de telecomunica-

ções; serviços de transmissões electrónicas e telecomunicações; transmissão de dados, 

mensagens, imagens, sons, vozes, textos, comunicações áudio, vídeo e electrónicas e dados 

e informações por via electrónica, computador, cabo, rádio, mensagem por rádio, teleim-

pressora, telecópia, correio electrónico, máquina de fax, televisão, microondas, raio laser, 

satélite de comunicações, ligação por microondas, meios terrestres, por cabo, telegrafia 

sem fios, sistema de meios de comunicações sem fio ou com fio; fornecimento de informa-

ções multimédia e serviços interactivos multimédia; fornecimento e operação de motores 

de busca; serviços de consultoria relacionados com comunicações de dados; transmissão, 

fornecimento e apresentação de informações para fins comerciais ou domésticos a partir de 

um banco de dados armazenados em computador; serviços de correio electrónico; serviços 

de telecomunicações relacionados com a Internet; telecomunicação de informações (in-

cluindo páginas da Rede), programas informáticos e quaisquer outros dados; fornecimento 

de acesso de utilizador a Internet (fornecedores de serviços); fornecimento de ligações de 

telecomunicações a Internet ou bases de dados; serviços de teletexto; serviços de entrada e 

saída de telecomunicações; fornecimento de acesso a telecomunicações on-line e ligações a 

Internet e Intranet; transmissão de informação através de uma rede global de informática 

como a Internet, incluindo mensagens, imagens e informação relacionada com eventos des-

portivos tal como informação sobre jogos e apostas incluindo probabilidades, dividendos e 

resultados, comentários e reportagens; serviços de comunicações interactivas através de 

computadores, serviços de comunicações fornecidos através da Internet; fornecimento de 

acesso, conexões e ligações a bancos de dados de computadores interactivos e a Internet; 

serviços telefónicos; troca de dados electrónicos incluindo envio e recepção de correio 

electrónico; provisão de noticiários através de uma rede informática global como a Inter-

net; acesso a uma rede global; concessão de tempo de acesso a um banco de dados informá-

ticos; acesso a bancos de dados com informações relativas a uma série de produtos. Difu-

são de imagem, voz e som através da Internet ou redes de computador; difusão de rádio por 

cabo; difusão de televisão por cabo; comunicação via terminais de computador; comunica-

ção via terminais de comunicação móvel; comunicação via satélite; serviços “bulletin board” 

electrónicos; serviços de correio electrónico; transmissão de fax; informação sobre di-

fusão; transmissão de informação sobre a programação televisiva através de comunicação 

por terminal de computador; serviços de comunicação de telemóvel; agências de notícias 

para meios de comunicação; serviços de “paging” (rádio telefone ou outros meios de comu-

nicação electrónica); providenciar informação sobre comunicação; providenciar informa-

ção sobre comunicação de dados; providenciar informação sobre listas em directórios de 

telefones; providenciar informação sobre telecomunicação outra que não de transmissão; 

providenciar acesso a uma rede de computador global, “service providers”; difusão de rá-

dio; aluguer de máquinas e aparelhos de difusão; aluguer de modem; aluguer de equipa-

mento de telecomunicação, telefones e aparelhos de fax; transmissão de televisão por saté-

lite; comunicação de conferências por televisão; telecomunicação via jogos de vídeo com 

televisão para uso pessoal; telecomunicação via jogos “hand-held” com ecrãs de cristais lí-
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quidos; telecomunicação via terminais de computador; serviços telegráficos, serviços tele-

fónicos; difusão de televisão; serviços de telex; transmissão de dados de imagem e som as-

sistida por computador; serviços de transmissão de som e imagens através de sistemas “on-

-demand” assistida por computador; serviços de transmissão de televisão; serviços de 

transmissão de rádio; serviços de televisão e teledifusão; assinatura de teledifusão de tele-

visão e assinatura de transmissão de televisão; difusão de programas de televisão; serviços 

de noticiários; operação de transmissores de televisão terra-para-satélite para transmissão 

de sinais para satélite; retransmissão de programas de televisão por satélite; operação de 

antenas receptoras satélite-para-terra; conversão de frequência de sinais microondas re-

transmitidos por satélite; disseminação de programas de televisão retransmitidos por ante-

nas receptoras de satélite por cabo ou ligação microondas para receptores de televisão de 

utilizadores; teledifusão por satélite e transmissão por satélite; operação de redes de televi-

são por cabo; teledifusão de televisão por cabo e transmissão de televisão por cabo; servi-

ços de teledifusão de televisão paga por programa e transmissão de televisão paga por pro-

grama; assinatura de radiodifusão de rádio e assinatura de transmissão de rádio; locação 

ou aluguer de aparelhos, instrumentos, instalações ou componentes para uso no forneci-

mento dos serviços supra mencionados; serviços de aconselhamento, informação, prestação 

de informações, assessoria e consultoria relacionados com tudo o acima mencionado.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123728 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e divertimento, incluindo planeamento, produção e distribuição de 

materiais áudio, visuais ou audiovisuais, ao vivo ou gravados, para difusão por rádio ou 

televisão, ou por filme ou vídeo, públicações de livros e materiais impressos relacionados 

com filmes, cassetes vídeo, rádio ou televisão, aluguer de gravações de som, filmes, projec-

tores de filmes, cassetes vídeo, gravadores de vídeo, aparelhos de rádio e televisão e aces-

sórios para os mesmos, exploração de instalações (salas) de cinema ou teatro, serviços de 

informação sobre actividades educativas e de divertimento, apresentação de espectáculos 

ao vivo, organização de competições de educação ou divertimento, produção, distribuição 

e exibição de filmes, filmes cinematográficos, programas e anúncios de televisão e rádio; 

serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes cinematográficos, séries 

e programas de televisão; aluguer de “cinefilms” e filmes cinematográficos; produção de 

shows, musicais e/ou de dança, concertos, representação teatral, comemorativos, programas 

de televisão pública e ao vivo; shows privados; serviços de gravação em estúdio, produções 

teatrais; serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes cinematográfi-

cos séries e programas de televisão; aluguer de cenários teatrais; organização de exibições, 

competições para fins culturais e educacionais; shows aéreos e comerciais para eventos 

culturais e educacionais; edição de filmes e vídeo; organização e direcção de conferências 

e simpósios; produção de filmes para cassetes vídeo; públicação de material impresso, de 
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revistas e de livros; patrocínio de competições desportivas e entretenimento; produção e 

distribuição de programas multimédia; serviços de entretenimento providenciando progra-

mas multimédia via uma rede global informática; públicação e distribuição de públicações 

multimédia; aluguer de postos de rádio e de televisão, divertimento por televisão, monta-

gem de programas radiofónicos e de televisão. Serviços de educação, formação, actividades 

desportivas e culturais, incluindo serviços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de ou-

tra rede de comunicações; serviços de entretenimento relativos a disponibilização de jogos 

electrónicos com acesso através de rede computorizada global; jogos e apostas ou similares 

a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-

-line” e respectivas actualizações e sua disponibilização. Organização e preparação de 

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, 

musicais e desportivos, educação, recreação, desportos (ginásios); produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; públicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados “on-line” a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); produção, realização e distribuição de produ-

tos audio-visuais, em qualquer suporte, de carácter lúdico ou pedagógico. Disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços de 

divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento, centros de diver-

sões com máquinas; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos 

recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e edu-

cação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, 

nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções 

teatrais e comédias, multimédia e outras produções artísticas similares, bailes, discotecas, 

concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos 

e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais; apostas desportivas; ser-

viços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de 

clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponi-

bilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades so-

ciais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente 

de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, 

incluindo a sua realização e organização. Organização de concursos e de work-shops.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123729 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, incluindo publicidade televisiva e radiofónica e actualização de 

documentação publicitária, difusão de anúncios publicitários, aluguer de espaços publici-

tários, informações e pesquisas de mercado, planeamento de campanhas publicitárias e na 

imprensa, publicidade por correio, organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade, públicação de textos de publicidade, informações de publicidade, aluguer de 

publicidade e material publicitário, serviços de atendimento telefónico, comércio electróni-

co, compras on-line e venda de espaços publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e preto.

[210] 編號 N.º : N/123730 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; radiodifusão de televisão; radiodifusão de televisão por 

cabo; teledifusão; difusão de programas de televisão, emissões televisivas; transmissão de 

mensagens e imagens assistidas por computador; correio electrónico; emissão de mensagens; 

transmissões satélite; informação acerca de telecomunicações; agências noticiosas; serviços 

por cabo; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços multimédia interactivos 

providenciados através de sinais de telecomunicações transmitidos ou recebidos por televi-

são e/ou telefone; provisão de serviços relacionados com comunicação multimédia interac-

tiva, serviços de telecomunicações relacionados com redes de comunicações multimédia 

interactivas; emissão de televisão por cabo, transmissões radiofónicas, emissões televisivas, 

comunicação por telefones celulares, comunicações por terminais de computadores, comu-

nicações por redes de fibra óptica, comunicações por telegrama, comunicações por telefo-

ne, transmissão de mensagens e de imagens auxiliadas por computador, correio electrónico, 

transmissão de telecópias, informações sobre telecomunicações, envio de mensagens, agên-

cias noticiosas, serviços de paging (rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica), aluguer de aparelhos de fax, aluguer de aparelhos de envio de mensagens, aluguer de 

modems, aluguer de equipamento de telecomunicações, aluguer de telefones, transmissão 

via satélite, envio de telegramas; transmissão de telegramas, serviços telegráficos, serviços 

telefónicos, serviços de telex, serviços de telegramas; serviços de telecomunicações móveis 

e fixas, e comunicações por satélite, via celular e rádio; venda a prestações, locação e alu-

guer de aparelhos e instrumentos de telecomunicações, telefónicos e comunicações; comu-

nicação de informações (incluindo páginas na Rede), dados por rádio, telecomunicações e 

por satélite; serviços de telefone, telemóvel, recebimento e transmissão de mensagens, men-

sagens por rádio, reenvio de chamadas, atendimento de chamadas, informações telefónicas 
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e correio electrónico; entrega e recepção de sons, dados, imagens, música e informações; 

serviços de numeradores pessoais; substituição por empréstimo de aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações e comunicações no caso de avaria, perda ou roubo; fornecimento 

de serviços de Internet, em particular serviços de acesso à Internet; serviços de forneci-

mento de localização para aparelhos e instrumentos; fornecimento de serviços de protocolo 

de aplicação sem fios, incluindo os que utilizam um canal de comunicações seguro; presta-

ção de informações relacionadas ou identificando aparelhos e instrumentos de telecomuni-

cações e comunicações, difusão ou transmissão de programas de rádio ou televisão; servi-

ços de mensagens, nomeadamente enviar, receber e entregar mensagens na forma de texto, 

áudio, imagens gráficas ou vídeo ou uma combinação destes formatos; serviços de correio 

de voz; serviços de videoconferência; serviços de videotelefone; fornecimento de ligações 

de telecomunicações para bases de dados informáticas, a Internet ou outras redes electró-

nicas; fornecimento de acesso áudio digital, vídeo e portais de dados a partir duma base de 

dados informática, a Internet ou outras redes electrónicas; entrega de áudio, vídeo e dados 

através de telecomunicações; operação de motores de busca; serviços de bases de dados de 

telecomunicação e comunicação, incluindo permitir ao consumidor descarregar elementos 

digitais duma rede e servidor para uma base de dados individual; fornecimento de acesso a 

infra-estruturas de telecomunicações para outros operadores; fornecimento e operação de 

conferência electrónica, grupos de discussão e salões de conversa; telecomunicações no 

campo dos negócios em moeda estrangeira; transmissão de bases de dados sobre progra-

mas e informação sobre comércio e manuseamento de moeda estrangeira, transacções mo-

netárias e juros, seguros, investimentos e outras transacções monetárias; transmissão de 

informação e dados em serviços on-line e na Internet relacionados com negócios de segu-

ros (transacções cambiais), disponibilização de acesso a informação em redes de telecomu-

nicações; comunicações, em particular, relações com a imprensa, telecomunicações, teleco-

municações multimédia, telecomunicações através de terminais de computadores, por “te-

lematic” rádio, telégrafo, telefone, electrónica, digital, ondas hertzianas; mensagem elec-

trónica; transmissão de mensagens e imagens com assistência de computador; transmissão 

de informação por código “telematic”; transmissão de informação armazenada em bases de 

dados; serviços de mensagem “on-line”, serviços de transmissão de mensagens e dados; ser-

viços para exibição de dados armazenados em bases de dados de computadores; serviços de 

comunicações electrónicos e computorizados; serviços de troca de dados electrónicos; 

agências noticiosas; comunicações rádio, telégrafo, telefone ou “telematic”; serviços de te-

lex; difusão radiofónica ou televisiva; transmissão de som e imagem através de satélites; 

transmissão de dados através de computadores agrupados numa rede “telematic”; serviços 

de transmissão de dados através de serviços “telematic” acessíveis através de código de 

acesso; providenciar acesso e ligação a centros de recolha de informação; redes de teleco-

municações globais ou a redes de acesso privado ou restricto, motores de pesquisa ou por-

tais de redes de telecomunicações; serviços de telecomunicações que facilitam a reunião 

e/ou a troca de dados através de programa de “software” ou de uma rede de telecomunica-

ções; serviços de transmissões electrónicas e telecomunicações; transmissão de dados, 

mensagens, imagens, sons, vozes, textos, comunicações áudio, vídeo e electrónicas e dados 

e informações por via electrónica, computador, cabo, rádio, mensagem por rádio, teleim-

pressora, telecópia, correio electrónico, máquina de fax, televisão, microondas, raio laser, 

satélite de comunicações, ligação por microondas, meios terrestres, por cabo, telegrafia 

sem fios, sistema de meios de comunicações sem fio ou com fio; fornecimento de informa-

ções multimédia e serviços interactivos multimédia; fornecimento e operação de motores 

de busca; serviços de consultoria relacionados com comunicações de dados; transmissão, 

fornecimento e apresentação de informações para fins comerciais ou domésticos a partir de 

um banco de dados armazenados em computador; serviços de correio electrónico; serviços 
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de telecomunicações relacionados com a Internet; telecomunicação de informações (in-

cluindo páginas da Rede), programas informáticos e quaisquer outros dados; forneci-

mento de acesso de utilizador a Internet (fornecedores de serviços); fornecimento de li-

gações de telecomunicações a Internet ou bases de dados; serviços de teletexto; servi-

ços de entrada e saída de telecomunicações; fornecimento de acesso a telecomunica-

ções on-line e ligações a Internet e Intranet; transmissão de informação através de uma 

rede global de informática como a Internet, incluindo mensagens, imagens e informa-

ção relacionada com eventos desportivos tal como informação sobre jogos e apostas in-

cluindo probabilidades, dividendos e resultados, comentários e reportagens; serviços 

de comunicações interactivas através de computadores, serviços de comunicações for-

necidos através da Internet; fornecimento de acesso, conexões e ligações a bancos de 

dados de computadores interactivos e a Internet; serviços telefónicos; troca de dados 

electrónicos incluindo envio e recepção de correio electrónico; provisão de noticiários 

através de uma rede informática global como a Internet; acesso a uma rede global; con-

cessão de tempo de acesso a um banco de dados informático; acesso a bancos de dados 

com informações relativas a uma série de produtos. Difusão de imagem, voz e som atra-

vés da Internet ou redes de computador; difusão de rádio por cabo; difusão de televisão 

por cabo; comunicação via terminais de computador; comunicação via terminais de co-

municação móvel; comunicação via satélite; serviços “bulletin board” electrónicos; ser-

viços de correio electrónico; transmissão de fax; informação sobre difusão; transmissão 

de informação sobre a programação televisiva através de comunicação por terminal de 

computador; serviços de comunicação de telemóvel; agências de notícias para meios de 

comunicação; serviços de “paging” (rádio telefone ou outros meios de comunicação 

electrónica); providenciar informação sobre comunicação; providenciar informação so-

bre comunicação de dados; providenciar informação sobre listas em directórios de tele-

fones; providenciar informação sobre telecomunicação outra que não de transmissão; 

providenciar acesso a uma rede de computador global, “service providers”; difusão de 

rádio; aluguer de máquinas e aparelhos de difusão; aluguer de modem; aluguer de equi-

pamento de telecomunicação, telefones e aparelhos de fax; transmissão de televisão por 

satélite; comunicação de conferências por televisão; telecomunicação via jogos de vídeo 

com televisão para uso pessoal; telecomunicação via jogos “hand-held” com ecrãs de 

cristais líquidos; telecomunicação via terminais de computador; serviços telegráficos, 

serviços telefónicos; difusão de televisão; serviços de telex; transmissão de dados de 

imagem e som assistida por computador; serviços de transmissão de som e imagens 

através de sistemas “on-demand” assistida por computador; serviços de transmissão de 

televisão; serviços de transmissão de rádio; serviços de televisão e teledifusão; assina-

tura de teledifusão de televisão e assinatura de transmissão de televisão; difusão de 

programas de televisão; serviços de noticiários; operação de transmissores de televisão 

terra-para-satélite para transmissão de sinais para satélite; retransmissão de programas 

de televisão por satélite; operação de antenas receptoras satélite-para-terra; conversão 

de frequência de sinais microondas retransmitidos por satélite; disseminação de pro-

gramas de televisão retransmitidos por antenas receptoras de satélite por cabo ou liga-

ção microondas para receptores de televisão de utilizadores; teledifusão por satélite e 

transmissão por satélite; operação de redes de televisão por cabo; teledifusão de televi-

são por cabo e transmissão de televisão por cabo; serviços de teledifusão de televisão 

paga por programa e transmissão de televisão paga por programa; assinatura de radio-

difusão de rádio e assinatura de transmissão de rádio; locação ou aluguer de aparelhos, 

instrumentos, instalações ou componentes para uso no fornecimento dos serviços supra 

mencionados; serviços de aconselhamento, informação, prestação de informações, as-

sessoria e consultoria relacionados com tudo o acima mencionado.



N.º 29 — 19-7-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 11185

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e preto.

[210] 編號 N.º : N/123731 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e divertimento, incluindo planeamento, produção e distribuição de 

materiais áudio, visuais ou audiovisuais, ao vivo ou gravados, para difusão por rádio ou 

televisão, ou por filme ou vídeo, públicações de livros e materiais impressos relaciona-

dos com filmes, cassetes vídeo, rádio ou televisão, aluguer de gravações de som, filmes, 

projectores de filmes, cassetes vídeo, gravadores de vídeo, aparelhos de rádio e televi-

são e acessórios para os mesmos, exploração de instalações (salas) de cinema ou teatro, 

serviços de informação sobre actividades educativas e de divertimento, apresentação de 

espectáculos ao vivo, organização de competições de educação ou divertimento, produ-

ção, distribuição e exibição de filmes, filmes cinematográficos, programas e anúncios de 

televisão e rádio; serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes ci-

nematográficos, series e programas de televisão; aluguer de “cinefilms” e filmes cinema-

tográficos; produção de shows, musicais e/ou de dança, concertos, representação teatral, 

comemorativos, programas de televisão pública e ao vivo; shows privados; serviços de 

gravação em estúdio, produções teatrais; serviços de entretenimento relacionados com a 

produção de filmes cinematográficos series e programas de televisão; aluguer de cenários 

teatrais; organização de exibições, competições para fins culturais e educacionais; shows 

aéreos e comerciais para eventos culturais e educacionais; edição de filmes e vídeo; orga-

nização e direcção de conferencias e simpósios; produção de filmes para cassetes vídeo; 

públicação de material impresso, de revistas e de livros; patrocínio de competições des-

portivas e entretenimento; produção e distribuição de programas multimédia; serviços de 

entretenimento providenciando programas multimédia via uma rede global informática; 

públicação e distribuição de públicações multimédia; aluguer de postos de rádio e de te-

levisão, divertimento por televisão, montagem de programas radiofónicos e de televisão. 

Serviços de educação, formação, actividades desportivas e culturais, incluindo serviços 

de informação sobre entretenimento prestados “on-line” a partir de bases de dados in-

formáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de 

entretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de 

rede computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador 

e jogos vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” e respectivas actualizações 

e sua disponibilização. Organização e preparação de exposições, apresentações, progra-

mas, eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos, educa-

ção, recreação, desportos (ginásios); produção e distribuição de programas de televisão 

e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços 
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de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento cinematográfico; servi-

ços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos a 

galerias de arte; públicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços relativos a 

música e entretenimento disponibilizados “on-line” a partir de bases de dados informáti-

cas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; 

organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para aquisi-

ção de bilhetes (para entretenimento); produção, realização e distribuição de produtos 

audio-visuais, em qualquer suporte, de carácter lúdico ou pedagógico. Disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento, centros de 

diversões com máquinas; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educa-

tivos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional 

e educação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e edu-

cação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, 

produções teatrais e comédias, multimédia e outras produções artísticas similares, bailes, 

discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entreteni-

mento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; 

serviços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, 

arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, 

serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, 

recreativas e culturais, incluindo a sua realização e organização. Organização de concur-

sos e de work-shops.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e preto.

[210] 編號 N.º : N/123732 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, 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 publicidade, incluindo publicidade televisiva e radiofónica e actualização de 

documentação publicitária, difusão de anúncios publicitários, aluguer de espaços publici-

tários, informações e pesquisas de mercado, planeamento de campanhas publicitárias e na 

imprensa, publicidade por correio, organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade, públicação de textos de publicidade, informações de publicidade, aluguer de 

publicidade e material publicitário, serviços de atendimento telefónico, comércio electróni-

co, compras on-line e venda de espaços publicitários.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Magenta, cinzento e preto.

[210] 編號 N.º : N/123733 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; radiodifusão de televisão; radiodifusão de televisão por 

cabo; teledifusão; difusão de programas de televisão, emissões televisivas; transmissão de 

mensagens e imagens assistidas por computador; correio electrónico; emissão de mensagens; 

transmissões satélite; informação acerca de telecomunicações; agências noticiosas; serviços 

por cabo; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços multimédia interactivos 

providenciados através de sinais de telecomunicações transmitidos ou recebidos por televi-

são e/ou telefone; provisão de serviços relacionados com comunicação multimédia interac-

tiva, serviços de telecomunicações relacionados com redes de comunicações multimédia 

interactivas; emissão de televisão por cabo, transmissões radiofónicas, emissões televisivas, 

comunicação por telefones celulares, comunicações por terminais de computadores, comu-

nicações por redes de fibra óptica, comunicações por telegrama, comunicações por telefo-

ne, transmissão de mensagens e de imagens auxiliadas por computador, correio electrónico, 

transmissão de telecópias, informações sobre telecomunicações, envio de mensagens, agên-

cias noticiosas, serviços de paging (rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica), aluguer de aparelhos de fax, aluguer de aparelhos de envio de mensagens, aluguer de 

modems, aluguer de equipamento de telecomunicações, aluguer de telefones, transmissão 

via satélite, envio de telegramas; transmissão de telegramas, serviços telegráficos, serviços 

telefónicos, serviços de telex, serviços de telegramas; serviços de telecomunicações móveis 

e fixas, e comunicações por satélite, via celular e rádio; venda a prestações, locação e alu-

guer de aparelhos e instrumentos de telecomunicações, telefónicos e comunicações; comu-

nicação de informações (incluindo páginas na Rede), dados por rádio, telecomunicações e 

por satélite; serviços de telefone, telemóvel, recebimento e transmissão de mensagens, men-

sagens por rádio, reenvio de chamadas, atendimento de chamadas, informações telefónicas 

e correio electrónico; entrega e recepção de sons, dados, imagens, música e informações; 

serviços de numeradores pessoais; substituição por empréstimo de aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações e comunicações no caso de avaria, perda ou roubo; fornecimento 

de serviços de Internet, em particular serviços de acesso à Internet; serviços de forneci-

mento de localização para aparelhos e instrumentos; fornecimento de serviços de protocolo 

de aplicação sem fios, incluindo os que utilizam um canal de comunicações seguro; presta-

ção de informações relacionadas ou identificando aparelhos e instrumentos de telecomuni-

cações e comunicações, difusão ou transmissão de programas de rádio ou televisão; servi-

ços de mensagens, nomeadamente enviar, receber e entregar mensagens na forma de texto, 

áudio, imagens gráficas ou vídeo ou uma combinação destes formatos; serviços de correio 

de voz; serviços de videoconferência; serviços de videotelefone; fornecimento de ligações 

de telecomunicações para bases de dados informáticas, a Internet ou outras redes electró-

nicas; fornecimento de acesso áudio digital, vídeo e portais de dados a partir duma base de 
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dados informática, a Internet ou outras redes electrónicas; entrega de áudio, vídeo e dados 

através de telecomunicações; operação de motores de busca; serviços de bases de dados de 

telecomunicação e comunicação, incluindo permitir ao consumidor descarregar elementos 

digitais duma rede e servidor para uma base de dados individual; fornecimento de acesso a 

infra-estruturas de telecomunicações para outros operadores; fornecimento e operação de 

conferência electrónica, grupos de discussão e salões de conversa; telecomunicações no 

campo dos negócios em moeda estrangeira; transmissão de bases de dados sobre progra-

mas e informação sobre comércio e manuseamento de moeda estrangeira, transacções mo-

netárias e juros, seguros, investimentos e outras transacções monetárias; transmissão de 

informação e dados em serviços on-line e na Internet relacionados com negócios de segu-

ros (transacções cambiais), disponibilização de acesso a informação em redes de telecomu-

nicações; comunicações, em particular, relações com a imprensa, telecomunicações, teleco-

municações multimédia, telecomunicações através de terminais de computadores, por “te-

lematic” rádio, telégrafo, telefone, electrónica, digital, ondas hertzianas; mensagem elec-

trónica; transmissão de mensagens e imagens com assistência de computador; transmissão 

de informação por código “telematic”; transmissão de informação armazenada em bases 

de dados; serviços de mensagem “on-line”, serviços de transmissão de mensagens e dados; 

serviços para exibição de dados armazenados em bases de dados de computadores; serviços 

de comunicações electrónicos e computorizados; serviços de troca de dados electrónicos; 

agências noticiosas; comunicações rádio, telégrafo, telefone ou “telematic”; serviços de te-

lex; difusão radiofónica ou televisiva; transmissão de som e imagem através de satélites; 

transmissão de dados através de computadores agrupados numa rede “telematic”; serviços 

de transmissão de dados através de serviços “telematic” acessíveis através de código de 

acesso; providenciar acesso e ligação a centros de recolha de informação; redes de teleco-

municações globais ou a redes de acesso privado ou restricto, motores de pesquisa ou por-

tais de redes de telecomunicações; serviços de telecomunicações que facilitam a reunião 

e/ou a troca de dados através de programa de “software” ou de uma rede de telecomunica-

ções; serviços de transmissões electrónicas e telecomunicações; transmissão de dados, 

mensagens, imagens, sons, vozes, textos, comunicações áudio, vídeo e electrónicas e dados 

e informações por via electrónica, computador, cabo, rádio, mensagem por rádio, teleim-

pressora, telecópia, correio electrónico, máquina de fax, televisão, microondas, raio laser, 

satélite de comunicações, ligação por microondas, meios terrestres, por cabo, telegrafia 

sem fios, sistema de meios de comunicações sem fio ou com fio; fornecimento de informa-

ções multimédia e serviços interactivos multimédia; fornecimento e operação de motores 

de busca; serviços de consultoria relacionados com comunicações de dados; transmissão, 

fornecimento e apresentação de informações para fins comerciais ou domésticos a partir de 

um banco de dados armazenados em computador; serviços de correio electrónico; serviços 

de telecomunicações relacionados com a Internet; telecomunicação de informações (in-

cluindo páginas da Rede), programas informáticos e quaisquer outros dados; fornecimento 

de acesso de utilizador a Internet (fornecedores de serviços); fornecimento de ligações de 

telecomunicações a Internet ou bases de dados; serviços de teletexto; serviços de entrada e 

saída de telecomunicações; fornecimento de acesso a telecomunicações on-line e ligações a 

Internet e Intranet; transmissão de informação através de uma rede global de informática 

como a Internet, incluindo mensagens, imagens e informação relacionada com eventos des-

portivos tal como informação sobre jogos e apostas incluindo probabilidades, dividendos e 

resultados, comentários e reportagens; serviços de comunicações interactivas através de 

computadores, serviços de comunicações fornecidos através da Internet; fornecimento de 

acesso, conexões e ligações a bancos de dados de computadores interactivos e a Internet; 

serviços telefónicos; troca de dados electrónicos incluindo envio e recepção de correio 

electrónico; provisão de noticiários através de uma rede informática global como a Inter-
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net; acesso a uma rede global; concessão de tempo de acesso a um banco de dados informá-

ticos; acesso a bancos de dados com informações relativas a uma série de produtos. Difu-

são de imagem, voz e som através da Internet ou redes de computador; difusão de rádio por 

cabo; difusão de televisão por cabo; comunicação via terminais de computador; comunica-

ção via terminais de comunicação móvel; comunicação via satélite; serviços “bulletin 

board” electrónicos; serviços de correio electrónico; transmissão de fax; informação sobre 

difusão; transmissão de informação sobre a programação televisiva através de comunicação 

por terminal de computador; serviços de comunicação de telemóvel; agências de notícias 

para meios de comunicação; serviços de “paging” (rádio telefone ou outros meios de comu-

nicação electrónica); providenciar informação sobre comunicação; providenciar informa-

ção sobre comunicação de dados; providenciar informação sobre listas em directórios de 

telefones; providenciar informação sobre telecomunicação outra que não de transmissão; 

providenciar acesso a uma rede de computador global, “service providers”; difusão de rá-

dio; aluguer de máquinas e aparelhos de difusão; aluguer de modem; aluguer de equipa-

mento de telecomunicação, telefones e aparelhos de fax; transmissão de televisão por saté-

lite; comunicação de conferências por televisão; telecomunicação via jogos de vídeo com 

televisão para uso pessoal; telecomunicação via jogos “hand-held” com ecrãs de cristais lí-

quidos; telecomunicação via terminais de computador; serviços telegráficos, serviços tele-

fónicos; difusão de televisão; serviços de telex; transmissão de dados de imagem e som as-

sistida por computador; serviços de transmissão de som e imagens através de sistemas “on-

-demand” assistida por computador; serviços de transmissão de televisão; serviços de 

transmissão de rádio; serviços de televisão e teledifusão; assinatura de teledifusão de tele-

visão e assinatura de transmissão de televisão; difusão de programas de televisão; serviços 

de noticiários; operação de transmissores de televisão terra-para-satélite para transmissão 

de sinais para satélite; retransmissão de programas de televisão por satélite; operação de 

antenas receptoras satélite-para-terra; conversão de frequência de sinais microondas re-

transmitidos por satélite; disseminação de programas de televisão retransmitidos por ante-

nas receptoras de satélite por cabo ou ligação microondas para receptores de televisão de 

utilizadores; teledifusão por satélite e transmissão por satélite; operação de redes de televi-

são por cabo; teledifusão de televisão por cabo e transmissão de televisão por cabo; servi-

ços de teledifusão de televisão paga por programa e transmissão de televisão paga por pro-

grama; assinatura de radiodifusão de rádio e assinatura de transmissão de rádio; locação 

ou aluguer de aparelhos, instrumentos, instalações ou componentes para uso no forneci-

mento dos serviços supra mencionados; serviços de aconselhamento, informação, prestação 

de informações, assessoria e consultoria relacionados com tudo o acima mencionado.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Magenta, cinzento e preto.

[210] 編號 N.º : N/123734 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e divertimento, incluindo planeamento, produção e distribuição de 

materiais áudio, visuais ou audiovisuais, ao vivo ou gravados, para difusão por rádio ou 
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televisão, ou por filme ou vídeo, públicações de livros e materiais impressos relacionados 

com filmes, cassetes vídeo, rádio ou televisão, aluguer de gravações de som, filmes, projec-

tores de filmes, cassetes vídeo, gravadores de vídeo, aparelhos de rádio e televisão e aces-

sórios para os mesmos, exploração de instalações (salas) de cinema ou teatro, serviços de 

informação sobre actividades educativas e de divertimento, apresentação de espectáculos 

ao vivo, organização de competições de educação ou divertimento, produção, distribuição 

e exibição de filmes, filmes cinematográficos, programas e anúncios de televisão e rádio; 

serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes cinematográficos, series e 

programas de televisão; aluguer de “cinefilms” e filmes cinematográficos; produção de shows, 

musicais e/ou de dança, concertos, representação teatral, comemorativos, programas de 

televisão pública e ao vivo; shows privados; serviços de gravação em estúdio, produções 

teatrais; serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes cinematográfi-

cos series e programas de televisão; aluguer de cenários teatrais; organização de exibições, 

competições para fins culturais e educacionais; shows aéreos e comerciais para eventos 

culturais e educacionais; edição de filmes e vídeo; organização e direcção de conferências 

e simpósios; produção de filmes para cassetes vídeo; públicação de material impresso, de 

revistas e de livros; patrocínio de competições desportivas e entretenimento; produção e 

distribuição de programas multimédia; serviços de entretenimento providenciando progra-

mas multimédia via uma rede global informática; públicação e distribuição de públicações 

multimédia; aluguer de postos de rádio e de televisão, divertimento por televisão, monta-

gem de programas radiofónicos e de televisão. Serviços de educação, formação, actividades 

desportivas e culturais, incluindo serviços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de ou-

tra rede de comunicações; serviços de entretenimento relativos a disponibilização de jogos 

electrónicos com acesso através de rede computorizada global; jogos e apostas ou similares 

a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-

-line” e respectivas actualizações e sua disponibilização. Organização e preparação de 

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, 

musicais e desportivos, educação, recreação, desportos (ginásios); produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; públicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados “on-line” a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); produção, realização e distribuição de produ-

tos audio-visuais, em qualquer suporte, de carácter lúdico ou pedagógico. Disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços de 

divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento, centros de diver-

sões com máquinas; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos 

recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e edu-

cação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, 

nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções 

teatrais e comédias, multimédia e outras produções artísticas similares, bailes, discotecas, 

concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos 

e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais; apostas desportivas; ser-

viços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de 

clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponi-
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bilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades so-

ciais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente 

de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, 

incluindo a sua realização e organização. Organização de concursos e de work-shops.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Magenta, cinzento e preto.

[210] 編號 N.º : N/123735 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, 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 publicidade, incluindo publicidade televisiva e radiofónica e actualização de 

documentação publicitária, difusão de anúncios publicitários, aluguer de espaços publici-

tários, informações e pesquisas de mercado, planeamento de campanhas publicitárias e na 

imprensa, publicidade por correio, organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade, públicação de textos de publicidade, informações de publicidade, aluguer de 

publicidade e material publicitário, serviços de atendimento telefónico, comércio electróni-

co, compras on-line e venda de espaços publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Magenta, cinzento, preto, lilás e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/123736 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; radiodifusão de televisão; radiodifusão de televisão por 

cabo; teledifusão; difusão de programas de televisão, emissões televisivas; transmissão de 

mensagens e imagens assistidas por computador; correio electrónico; emissão de mensagens; 

transmissões satélite; informação acerca de telecomunicações; agências noticiosas; serviços 

por cabo; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços multimédia interactivos 

providenciados através de sinais de telecomunicações transmitidos ou recebidos por televi-

são e/ou telefone; provisão de serviços relacionados com comunicação multimédia interac-

tiva, serviços de telecomunicações relacionados com redes de comunicações multimédia 

interactivas; emissão de televisão por cabo, transmissões radiofónicas, emissões televisivas, 
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comunicação por telefones celulares, comunicações por terminais de computadores, comu-

nicações por redes de fibra óptica, comunicações por telegrama, comunicações por telefo-

ne, transmissão de mensagens e de imagens auxiliadas por computador, correio electrónico, 

transmissão de telecópias, informações sobre telecomunicações, envio de mensagens, agên-

cias noticiosas, serviços de paging (rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica), aluguer de aparelhos de fax, aluguer de aparelhos de envio de mensagens, aluguer de 

modems, aluguer de equipamento de telecomunicações, aluguer de telefones, transmissão 

via satélite, envio de telegramas; transmissão de telegramas, serviços telegráficos, serviços 

telefónicos, serviços de telex, serviços de telegramas; serviços de telecomunicações móveis 

e fixas, e comunicações por satélite, via celular e rádio; venda a prestações, locação e alu-

guer de aparelhos e instrumentos de telecomunicações, telefónicos e comunicações; comu-

nicação de informações (incluindo páginas na Rede), dados por rádio, telecomunicações e 

por satélite; serviços de telefone, telemóvel, recebimento e transmissão de mensagens, men-

sagens por rádio, reenvio de chamadas, atendimento de chamadas, informações telefónicas 

e correio electrónico; entrega e recepção de sons, dados, imagens, música e informações; 

serviços de numeradores pessoais; substituição por empréstimo de aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações e comunicações no caso de avaria, perda ou roubo; fornecimento 

de serviços de Internet, em particular serviços de acesso à Internet; serviços de forneci-

mento de localização para aparelhos e instrumentos; fornecimento de serviços de protocolo 

de aplicação sem fios, incluindo os que utilizam um canal de comunicações seguro; presta-

ção de informações relacionadas ou identificando aparelhos e instrumentos de telecomuni-

cações e comunicações, difusão ou transmissão de programas de rádio ou televisão; servi-

ços de mensagens, nomeadamente enviar, receber e entregar mensagens na forma de texto, 

áudio, imagens gráficas ou vídeo ou uma combinação destes formatos; serviços de correio 

de voz; serviços de videoconferência; serviços de videotelefone; fornecimento de ligações 

de telecomunicações para bases de dados informáticas, a Internet ou outras redes electró-

nicas; fornecimento de acesso áudio digital, vídeo e portais de dados a partir duma base de 

dados informática, a Internet ou outras redes electrónicas; entrega de áudio, vídeo e dados 

através de telecomunicações; operação de motores de busca; serviços de bases de dados de 

telecomunicação e comunicação, incluindo permitir ao consumidor descarregar elementos 

digitais duma rede e servidor para uma base de dados individual; fornecimento de acesso a 

infra-estruturas de telecomunicações para outros operadores; fornecimento e operação de 

conferência electrónica, grupos de discussão e salões de conversa; telecomunicações no 

campo dos negócios em moeda estrangeira; transmissão de bases de dados sobre progra-

mas e informação sobre comércio e manuseamento de moeda estrangeira, transacções mo-

netárias e juros, seguros, investimentos e outras transacções monetárias; transmissão de 

informação e dados em serviços on-line e na Internet relacionados com negócios de segu-

ros (transacções cambiais), disponibilização de acesso a informação em redes de telecomu-

nicações; comunicações, em particular, relações com a imprensa, telecomunicações, teleco-

municações multimédia, telecomunicações através de terminais de computadores, por “te-

lematic” rádio, telégrafo, telefone, electrónica, digital, ondas hertzianas; mensagem elec-

trónica; transmissão de mensagens e imagens com assistência de computador; transmissão 

de informação por código “telematic”; transmissão de informação armazenada em bases 

de dados; serviços de mensagem “on-line”, serviços de transmissão de mensagens e dados; 

serviços para exibição de dados armazenados em bases de dados de computadores; serviços 

de comunicações electrónicos e computorizados; serviços de troca de dados electrónicos; 

agências noticiosas; comunicações rádio, telégrafo, telefone ou “telematic”; serviços de te-

lex; difusão radiofónica ou televisiva; transmissão de som e imagem através de satélites; 

transmissão de dados através de computadores agrupados numa rede “telematic”; serviços 

de transmissão de dados através de serviços “telematic” acessíveis através de código de 
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acesso; providenciar acesso e ligação a centros de recolha de informação; redes de teleco-

municações globais ou a redes de acesso privado ou restricto, motores de pesquisa ou por-

tais de redes de telecomunicações; serviços de telecomunicações que facilitam a reunião 

e/ou a troca de dados através de programa de “software” ou de uma rede de telecomunica-

ções; serviços de transmissões electrónicas e telecomunicações; transmissão de dados, 

mensagens, imagens, sons, vozes, textos, comunicações áudio, vídeo e electrónicas e dados 

e informações por via electrónica, computador, cabo, rádio, mensagem por rádio, teleim-

pressora, telecópia, correio electrónico, máquina de fax, televisão, microondas, raio laser, 

satélite de comunicações, ligação por microondas, meios terrestres, por cabo, telegrafia 

sem fios, sistema de meios de comunicações sem fio ou com fio; fornecimento de informa-

ções multimédia e serviços interactivos multimédia; fornecimento e operação de motores 

de busca; serviços de consultoria relacionados com comunicações de dados; transmissão, 

fornecimento e apresentação de informações para fins comerciais ou domésticos a partir de 

um banco de dados armazenados em computador; serviços de correio electrónico; serviços 

de telecomunicações relacionados com a Internet; telecomunicação de informações (in-

cluindo páginas da Rede), programas informáticos e quaisquer outros dados; fornecimento 

de acesso de utilizador a Internet (fornecedores de serviços); fornecimento de ligações de 

telecomunicações a Internet ou bases de dados; serviços de teletexto; serviços de entrada e 

saída de telecomunicações; fornecimento de acesso a telecomunicações on-line e ligações a 

Internet e Intranet; transmissão de informação através de uma rede global de informática 

como a Internet, incluindo mensagens, imagens e informação relacionada com eventos des-

portivos tal como informação sobre jogos e apostas incluindo probabilidades, dividendos e 

resultados, comentários e reportagens; serviços de comunicações interactivas através de 

computadores, serviços de comunicações fornecidos através da Internet; fornecimento de 

acesso, conexões e ligações a bancos de dados de computadores interactivos e a Internet; 

serviços telefónicos; troca de dados electrónicos incluindo envio e recepção de correio 

electrónico; provisão de noticiários através de uma rede informática global como a Inter-

net; acesso a uma rede global; concessão de tempo de acesso a um banco de dados informá-

ticos; acesso a bancos de dados com informações relativas a uma série de produtos. Difu-

são de imagem, voz e som através da Internet ou redes de computador; difusão de rádio por 

cabo; difusão de televisão por cabo; comunicação via terminais de computador; comunica-

ção via terminais de comunicação móvel; comunicação via satélite; serviços “bulletin 

board” electrónicos; serviços de correio electrónico; transmissão de fax; informação sobre 

difusão; transmissão de informação sobre a programação televisiva através de comunicação 

por terminal de computador; serviços de comunicação de telemóvel; agências de notícias 

para meios de comunicação; serviços de “paging” (rádio telefone ou outros meios de comu-

nicação electrónica); providenciar informação sobre comunicação; providenciar informa-

ção sobre comunicação de dados; providenciar informação sobre listas em directórios de 

telefones; providenciar informação sobre telecomunicação outra que não de transmissão; 

providenciar acesso a uma rede de computador global, “service providers”; difusão de rá-

dio; aluguer de máquinas e aparelhos de difusão; aluguer de modem; aluguer de equipa-

mento de telecomunicação, telefones e aparelhos de fax; transmissão de televisão por saté-

lite; comunicação de conferências por televisão; telecomunicação via jogos de vídeo com 

televisão para uso pessoal; telecomunicação via jogos “hand-held” com ecrãs de cristais lí-

quidos; telecomunicação via terminais de computador; serviços telegráficos, serviços tele-

fónicos; difusão de televisão; serviços de telex; transmissão de dados de imagem e som as-

sistida por computador; serviços de transmissão de som e imagens através de sistemas “on-

-demand” assistida por computador; serviços de transmissão de televisão; serviços de 

transmissão de rádio; serviços de televisão e teledifusão; assinatura de teledifusão de tele-

visão e assinatura de transmissão de televisão; difusão de programas de televisão; serviços 
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de noticiários; operação de transmissores de televisão terra-para-satélite para transmissão 

de sinais para satélite; retransmissão de programas de televisão por satélite; operação de 

antenas receptoras satélite-para-terra; conversão de frequência de sinais microondas re-

transmitidos por satélite; disseminação de programas de televisão retransmitidos por ante-

nas receptoras de satélite por cabo ou ligação microondas para receptores de televisão de 

utilizadores; teledifusão por satélite e transmissão por satélite; operação de redes de televi-

são por cabo; teledifusão de televisão por cabo e transmissão de televisão por cabo; servi-

ços de teledifusão de televisão paga por programa e transmissão de televisão paga por pro-

grama; assinatura de radiodifusão de rádio e assinatura de transmissão de rádio; locação 

ou aluguer de aparelhos, instrumentos, instalações ou componentes para uso no forneci-

mento dos serviços supra mencionados; serviços de aconselhamento, informação, prestação 

de informações, assessoria e consultoria relacionados com tudo o acima mencionado.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Magenta, cinzento, preto, lilás e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/123737 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e divertimento, incluindo planeamento, produção e distribuição de 

materiais áudio, visuais ou audiovisuais, ao vivo ou gravados, para difusão por rádio ou 

televisão, ou por filme ou vídeo, públicações de livros e materiais impressos relacionados 

com filmes, cassetes vídeo, rádio ou televisão, aluguer de gravações de som, filmes, projec-

tores de filmes, cassetes vídeo, gravadores de vídeo, aparelhos de rádio e televisão e aces-

sórios para os mesmos, exploração de instalações (salas) de cinema ou teatro, serviços de 

informação sobre actividades educativas e de divertimento, apresentação de espectáculos 

ao vivo, organização de competições de educação ou divertimento, produção, distribuição 

e exibição de filmes, filmes cinematográficos, programas e anúncios de televisão e rádio; 

serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes cinematográficos, series e 

programas de televisão; aluguer de “cinefilms” e filmes cinematográficos; produção de shows, 

musicais e/ou de dança, concertos, representação teatral, comemorativos, programas de 

televisão pública e ao vivo; shows privados; serviços de gravação em estúdio, produções 

teatrais; serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes cinematográfi-

cos séries e programas de televisão; aluguer de cenários teatrais; organização de exibições, 

competições para fins culturais e educacionais; shows aéreos e comerciais para eventos 

culturais e educacionais; edição de filmes e vídeo; organização e direcção de conferências 

e simpósios; produção de filmes para cassetes vídeo; públicação de material impresso, de 

revistas e de livros; patrocínio de competições desportivas e entretenimento; produção e 

distribuição de programas multimédia; serviços de entretenimento providenciando progra-

mas multimédia via uma rede global informática; públicação e distribuição de públicações 

multimédia; aluguer de postos de rádio e de televisão, divertimento por televisão, monta-

gem de programas radiofónicos e de televisão. Serviços de educação, formação, actividades 
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desportivas e culturais, incluindo serviços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de ou-

tra rede de comunicações; serviços de entretenimento relativos a disponibilização de jogos 

electrónicos com acesso através de rede computorizada global; jogos e apostas ou similares 

a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-

-line” e respectivas actualizações e sua disponibilização. Organização e preparação de 

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, 

musicais e desportivos, educação, recreação, desportos (ginásios); produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; públicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados “on-line” a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); produção, realização e distribuição de produ-

tos audio-visuais, em qualquer suporte, de carácter lúdico ou pedagógico. Disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços de 

divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento, centros de diver-

sões com máquinas; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos 

recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e edu-

cação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, 

nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções 

teatrais e comédias, multimédia e outras produções artísticas similares, bailes, discotecas, 

concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos 

e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais; apostas desportivas; ser-

viços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de 

clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponi-

bilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades so-

ciais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente 

de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, 

incluindo a sua realização e organização. Organização de concursos e de work-shops.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Magenta, cinzento, preto, lilás e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/123738 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, 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 publicidade, incluindo publicidade televisiva e radiofónica e actualização de 

documentação publicitária, difusão de anúncios publicitários, aluguer de espaços publici-
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tários, informações e pesquisas de mercado, planeamento de campanhas publicitárias e na 

imprensa, publicidade por correio, organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade, públicação de textos de publicidade, informações de publicidade, aluguer de 

publicidade e material publicitário, serviços de atendimento telefónico, comércio electróni-

co, compras on-line e venda de espaços publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e preto.

[210] 編號 N.º : N/123739 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; radiodifusão de televisão; radiodifusão de televisão por 

cabo; teledifusão; difusão de programas de televisão, emissões televisivas; transmissão de 

mensagens e imagens assistidas por computador; correio electrónico; emissão de mensagens; 

transmissões satélite; informação acerca de telecomunicações; agências noticiosas; serviços 

por cabo; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços multimédia interactivos 

providenciados através de sinais de telecomunicações transmitidos ou recebidos por televi-

são e/ou telefone; provisão de serviços relacionados com comunicação multimédia interac-

tiva, serviços de telecomunicações relacionados com redes de comunicações multimédia 

interactivas; emissão de televisão por cabo, transmissões radiofónicas, emissões televisivas, 

comunicação por telefones celulares, comunicações por terminais de computadores, comu-

nicações por redes de fibra óptica, comunicações por telegrama, comunicações por telefo-

ne, transmissão de mensagens e de imagens auxiliadas por computador, correio electrónico, 

transmissão de telecópias, informações sobre telecomunicações, envio de mensagens, agên-

cias noticiosas, serviços de paging (rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica), aluguer de aparelhos de fax, aluguer de aparelhos de envio de mensagens, aluguer de 

modems, aluguer de equipamento de telecomunicações, aluguer de telefones, transmissão 

via satélite, envio de telegramas; transmissão de telegramas, serviços telegráficos, serviços 

telefónicos, serviços de telex, serviços de telegramas; serviços de telecomunicações móveis 

e fixas, e comunicações por satélite, via celular e rádio; venda a prestações, locação e alu-

guer de aparelhos e instrumentos de telecomunicações, telefónicos e comunicações; comu-

nicação de informações (incluindo páginas na Rede), dados por rádio, telecomunicações e 

por satélite; serviços de telefone, telemóvel, recebimento e transmissão de mensagens, men-

sagens por rádio, reenvio de chamadas, atendimento de chamadas, informações telefónicas 

e correio electrónico; entrega e recepção de sons, dados, imagens, música e informações; 

serviços de numeradores pessoais; substituição por empréstimo de aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações e comunicações no caso de avaria, perda ou roubo; fornecimento 

de serviços de Internet, em particular serviços de acesso à Internet; serviços de forneci-

mento de localização para aparelhos e instrumentos; fornecimento de serviços de protocolo 

de aplicação sem fios, incluindo os que utilizam um canal de comunicações seguro; presta-

ção de informações relacionadas ou identificando aparelhos e instrumentos de telecomuni-

cações e comunicações, difusão ou transmissão de programas de rádio ou televisão; servi-
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ços de mensagens, nomeadamente enviar, receber e entregar mensagens na forma de texto, 

áudio, imagens gráficas ou vídeo ou uma combinação destes formatos; serviços de correio 

de voz; serviços de videoconferência; serviços de videotelefone; fornecimento de ligações 

de telecomunicações para bases de dados informáticas, a Internet ou outras redes electró-

nicas; fornecimento de acesso áudio digital, vídeo e portais de dados a partir duma base de 

dados informática, a Internet ou outras redes electrónicas; entrega de áudio, vídeo e dados 

através de telecomunicações; operação de motores de busca; serviços de bases de dados de 

telecomunicação e comunicação, incluindo permitir ao consumidor descarregar elementos 

digitais duma rede e servidor para uma base de dados individual; fornecimento de acesso a 

infra-estruturas de telecomunicações para outros operadores; fornecimento e operação de 

conferência electrónica, grupos de discussão e salões de conversa; telecomunicações no 

campo dos negócios em moeda estrangeira; transmissão de bases de dados sobre progra-

mas e informação sobre comércio e manuseamento de moeda estrangeira, transacções mo-

netárias e juros, seguros, investimentos e outras transacções monetárias; transmissão de 

informação e dados em serviços on-line e na Internet relacionados com negócios de segu-

ros (transacções cambiais), disponibilização de acesso a informação em redes de telecomu-

nicações; comunicações, em particular, relações com a imprensa, telecomunicações, teleco-

municações multimédia, telecomunicações através de terminais de computadores, por “te-

lematic” rádio, telégrafo, telefone, electrónica, digital, ondas hertzianas; mensagem elec-

trónica; transmissão de mensagens e imagens com assistência de computador; transmissão 

de informação por código “telematic”; transmissão de informação armazenada em bases 

de dados; serviços de mensagem “on-line”, serviços de transmissão de mensagens e dados; 

serviços para exibição de dados armazenados em bases de dados de computadores; serviços 

de comunicações electrónicos e computorizados; serviços de troca de dados electrónicos; 

agências noticiosas; comunicações rádio, telégrafo, telefone ou “telematic”; serviços de te-

lex; difusão radiofónica ou televisiva; transmissão de som e imagem através de satélites; 

transmissão de dados através de computadores agrupados numa rede “telematic”; serviços 

de transmissão de dados através de serviços “telematic” acessíveis através de código de 

acesso; providenciar acesso e ligação a centros de recolha de informação; redes de teleco-

municações globais ou a redes de acesso privado ou restricto, motores de pesquisa ou por-

tais de redes de telecomunicações; serviços de telecomunicações que facilitam a reunião 

e/ou a troca de dados através de programa de “software” ou de uma rede de telecomunica-

ções; serviços de transmissões electrónicas e telecomunicações; transmissão de dados, 

mensagens, imagens, sons, vozes, textos, comunicações áudio, vídeo e electrónicas e dados 

e informações por via electrónica, computador, cabo, rádio, mensagem por rádio, teleim-

pressora, telecópia, correio electrónico, máquina de fax, televisão, microondas, raio laser, 

satélite de comunicações, ligação por microondas, meios terrestres, por cabo, telegrafia 

sem fios, sistema de meios de comunicações sem fio ou com fio; fornecimento de informa-

ções multimédia e serviços interactivos multimédia; fornecimento e operação de motores 

de busca; serviços de consultoria relacionados com comunicações de dados; transmissão, 

fornecimento e apresentação de informações para fins comerciais ou domésticos a partir de 

um banco de dados armazenados em computador; serviços de correio electrónico; serviços 

de telecomunicações relacionados com a Internet; telecomunicação de informações (in-

cluindo páginas da Rede), programas informáticos e quaisquer outros dados; fornecimento 

de acesso de utilizador a Internet (fornecedores de serviços); fornecimento de ligações de 

telecomunicações a Internet ou bases de dados; serviços de teletexto; serviços de entrada e 

saída de telecomunicações; fornecimento de acesso a telecomunicações on-line e ligações a 

Internet e Intranet; transmissão de informação através de uma rede global de informática 

como a Internet, incluindo mensagens, imagens e informação relacionada com eventos des-

portivos tal como informação sobre jogos e apostas incluindo probabilidades, dividendos e 
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resultados, comentários e reportagens; serviços de comunicações interactivas através de 

computadores, serviços de comunicações fornecidos através da Internet; fornecimento de 

acesso, conexões e ligações a bancos de dados de computadores interactivos e a Internet; 

serviços telefónicos; troca de dados electrónicos incluindo envio e recepção de correio 

electrónico; provisão de noticiários através de uma rede informática global como a Inter-

net; acesso a uma rede global; concessão de tempo de acesso a um banco de dados informá-

ticos; acesso a bancos de dados com informações relativas a uma série de produtos. Difu-

são de imagem, voz e som através da Internet ou redes de computador; difusão de rádio por 

cabo; difusão de televisão por cabo; comunicação via terminais de computador; comunica-

ção via terminais de comunicação móvel; comunicação via satélite; serviços “bulletin board” 

electrónicos; serviços de correio electrónico; transmissão de fax; informação sobre di-

fusão; transmissão de informação sobre a programação televisiva através de comunicação 

por terminal de computador; serviços de comunicação de telemóvel; agências de notícias 

para meios de comunicação; serviços de “paging” (rádio telefone ou outros meios de comu-

nicação electrónica); providenciar informação sobre comunicação; providenciar informa-

ção sobre comunicação de dados; providenciar informação sobre listas em directórios de 

telefones; providenciar informação sobre telecomunicação outra que não de transmissão; 

providenciar acesso a uma rede de computador global, “service providers”; difusão de rá-

dio; aluguer de máquinas e aparelhos de difusão; aluguer de modem; aluguer de equipa-

mento de telecomunicação, telefones e aparelhos de fax; transmissão de televisão por saté-

lite; comunicação de conferências por televisão; telecomunicação via jogos de vídeo com 

televisão para uso pessoal; telecomunicação via jogos “hand-held” com ecrãs de cristais lí-

quidos; telecomunicação via terminais de computador; serviços telegráficos, serviços tele-

fónicos; difusão de televisão; serviços de telex; transmissão de dados de imagem e som as-

sistida por computador; serviços de transmissão de som e imagens através de sistemas “on-

-demand” assistida por computador; serviços de transmissão de televisão; serviços de 

transmissão de rádio; serviços de televisão e teledifusão; assinatura de teledifusão de tele-

visão e assinatura de transmissão de televisão; difusão de programas de televisão; serviços 

de noticiários; operação de transmissores de televisão terra-para-satélite para transmissão 

de sinais para satélite; retransmissão de programas de televisão por satélite; operação de 

antenas receptoras satélite-para-terra; conversão de frequência de sinais microondas re-

transmitidos por satélite; disseminação de programas de televisão retransmitidos por ante-

nas receptoras de satélite por cabo ou ligação microondas para receptores de televisão de 

utilizadores; teledifusão por satélite e transmissão por satélite; operação de redes de televi-

são por cabo; teledifusão de televisão por cabo e transmissão de televisão por cabo; servi-

ços de teledifusão de televisão paga por programa e transmissão de televisão paga por pro-

grama; assinatura de radiodifusão de rádio e assinatura de transmissão de rádio; locação 

ou aluguer de aparelhos, instrumentos, instalações ou componentes para uso no forneci-

mento dos serviços supra mencionados; serviços de aconselhamento, informação, prestação 

de informações, assessoria e consultoria relacionados com tudo o acima mencionado.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e preto.

[210] 編號 N.º : N/123740 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.
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 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e divertimento, incluindo planeamento, produção e distribuição de 

materiais áudio, visuais ou audiovisuais, ao vivo ou gravados, para difusão por rádio ou 

televisão, ou por filme ou vídeo, públicações de livros e materiais impressos relacionados 

com filmes, cassetes vídeo, rádio ou televisão, aluguer de gravações de som, filmes, projec-

tores de filmes, cassetes vídeo, gravadores de vídeo, aparelhos de rádio e televisão e aces-

sórios para os mesmos, exploração de instalações (salas) de cinema ou teatro, serviços de 

informação sobre actividades educativas e de divertimento, apresentação de espectáculos 

ao vivo, organização de competições de educação ou divertimento, produção, distribuição 

e exibição de filmes, filmes cinematográficos, programas e anúncios de televisão e rádio; 

serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes cinematográficos, series e 

programas de televisão; aluguer de “cinefilms” e filmes cinematográficos; produção de shows, 

musicais e/ou de dança, concertos, representação teatral, comemorativos, programas 

de televisão pública e ao vivo; shows privados; serviços de gravação em estúdio, produções 

teatrais; serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes cinematográfi-

cos séries e programas de televisão; aluguer de cenários teatrais; organização de exibições, 

competições para fins culturais e educacionais; shows aéreos e comerciais para eventos 

culturais e educacionais; edição de filmes e vídeo; organização e direcção de conferências 

e simpósios; produção de filmes para cassetes vídeo; públicação de material impresso, de 

revistas e de livros; patrocínio de competições desportivas e entretenimento; produção e 

distribuição de programas multimédia; serviços de entretenimento providenciando progra-

mas multimédia via uma rede global informática; públicação e distribuição de públicações 

multimédia; aluguer de postos de rádio e de televisão, divertimento por televisão, monta-

gem de programas radiofónicos e de televisão. Serviços de educação, formação, actividades 

desportivas e culturais, incluindo serviços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de ou-

tra rede de comunicações; serviços de entretenimento relativos a disponibilização de jogos 

electrónicos com acesso através de rede computorizada global; jogos e apostas ou similares 

a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-

-line” e respectivas actualizações e sua disponibilização. Organização e preparação de 

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, 

musicais e desportivos, educação, recreação, desportos (ginásios); produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; públicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados “on-line” a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); produção, realização e distribuição de produ-

tos audio-visuais, em qualquer suporte, de carácter lúdico ou pedagógico. Disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços de 

divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento, centros de diver-

sões com máquinas; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, 

recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e edu-

cação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, 
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nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções 

teatrais e comédias, multimédia e outras produções artísticas similares, bailes, discotecas, 

concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos 

e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais; apostas desportivas; ser-

viços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de 

clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponi-

bilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades so-

ciais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente 

de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, 

incluindo a sua realização e organização. Organização de concursos e de work-shops.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e preto.

[210] 編號 N.º : N/123741 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, 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 publicidade, incluindo publicidade televisiva e radiofónica e actualização de 

documentação publicitária, difusão de anúncios publicitários, aluguer de espaços publici-

tários, informações e pesquisas de mercado, planeamento de campanhas publicitárias e na 

imprensa, publicidade por correio, organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade, públicação de textos de publicidade, informações de publicidade, aluguer de 

publicidade e material publicitário, serviços de atendimento telefónico, comércio electróni-

co, compras on-line e venda de espaços publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, preto, lilás e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/123742 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; radiodifusão de televisão; radiodifusão de televisão por 

cabo; teledifusão; difusão de programas de televisão, emissões televisivas; transmissão de 

mensagens e imagens assistida por computador; correio electrónico; emissão de mensagens; 
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transmissões satélite; informação acerca de telecomunicações; agências noticiosas; serviços 

por cabo; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços multimédia interactivos 

providenciados através de sinais de telecomunicações transmitidos ou recebidos por televi-

são e/ou telefone; provisão de serviços relacionados com comunicação multimédia interac-

tiva, serviços de telecomunicações relacionados com redes de comunicações multimédia 

interactivas; emissão de televisão por cabo, transmissões radiofónicas, emissões televisivas, 

comunicação por telefones celulares, comunicações por terminais de computadores, comu-

nicações por redes de fibra óptica, comunicações por telegrama, comunicações por telefo-

ne, transmissão de mensagens e de imagens auxiliadas por computador, correio electrónico, 

transmissão de telecópias, informações sobre telecomunicações, envio de mensagens, agên-

cias noticiosas, serviços de paging (rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica), aluguer de aparelhos de fax, aluguer de aparelhos de envio de mensagens, aluguer de 

modems, aluguer de equipamento de telecomunicações, aluguer de telefones, transmissão 

via satélite, envio de telegramas; transmissão de telegramas, serviços telegráficos, serviços 

telefónicos, serviços de telex, serviços de telegramas; serviços de telecomunicações móveis 

e fixas, e comunicações por satélite, via celular e rádio; venda a prestações, locação e alu-

guer de aparelhos e instrumentos de telecomunicações, telefónicos e comunicações; comu-

nicação de informações (incluindo páginas na Rede), dados por rádio, telecomunicações e 

por satélite; serviços de telefone, telemóvel, recebimento e transmissão de mensagens, men-

sagens por rádio, reenvio de chamadas, atendimento de chamadas, informações telefónicas 

e correio electrónico; entrega e recepção de sons, dados, imagens, música e informações; 

serviços de numeradores pessoais; substituição por empréstimo de aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações e comunicações no caso de avaria, perda ou roubo; fornecimento 

de serviços de Internet, em particular serviços de acesso à Internet; serviços de forneci-

mento de localização para aparelhos e instrumentos; fornecimento de serviços de protocolo 

de aplicação sem fios, incluindo os que utilizam um canal de comunicações seguro; presta-

ção de informações relacionadas ou identificando aparelhos e instrumentos de telecomuni-

cações e comunicações, difusão ou transmissão de programas de rádio ou televisão; servi-

ços de mensagens, nomeadamente enviar, receber e entregar mensagens na forma de texto, 

áudio, imagens gráficas ou vídeo ou uma combinação destes formatos; serviços de correio 

de voz; serviços de videoconferência; serviços de videotelefone; fornecimento de ligações 

de telecomunicações para bases de dados informáticas, a Internet ou outras redes electró-

nicas; fornecimento de acesso áudio digital, vídeo e portais de dados a partir duma base de 

dados informática, a Internet ou outras redes electrónicas; entrega de áudio, vídeo e dados 

através de telecomunicações; operação de motores de busca; serviços de bases de dados de 

telecomunicação e comunicação, incluindo permitir ao consumidor descarregar elementos 

digitais duma rede e servidor para uma base de dados individual; fornecimento de acesso a 

infra-estruturas de telecomunicações para outros operadores; fornecimento e operação de 

conferência electrónica, grupos de discussão e salões de conversa; telecomunicações no 

campo dos negócios em moeda estrangeira; transmissão de bases de dados sobre progra-

mas e informação sobre comércio e manuseamento de moeda estrangeira, transacções mo-

netárias e juros, seguros, investimentos e outras transacções monetárias; transmissão de 

informação e dados em serviços on-line e na Internet relacionados com negócios de segu-

ros (transacções cambiais), disponibilização de acesso a informação em redes de telecomu-

nicações; comunicações, em particular, relações com a imprensa, telecomunicações, teleco-

municações multimédia, telecomunicações através de terminais de computadores, por “te-

lematic” rádio, telégrafo, telefone, electrónica, digital, ondas hertzianas; mensagem elec-

trónica; transmissão de mensagens e imagens com assistência de computador; transmissão 

de informação por código “telematic”; transmissão de informação armazenada em bases 

de dados; serviços de mensagem “on-line”, serviços de transmissão de mensagens e dados; 
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serviços para exibição de dados armazenados em bases de dados de computadores; serviços 

de comunicações electrónicos e computorizados; serviços de troca de dados electrónicos; 

agências noticiosas; comunicações rádio, telégrafo, telefone ou “telematic”; serviços de te-

lex; difusão radiofónica ou televisiva; transmissão de som e imagem através de satélites; 

transmissão de dados através de computadores agrupados numa rede “telematic”; serviços 

de transmissão de dados através de serviços “telematic” acessíveis através de código de 

acesso; providenciar acesso e ligação a centros de recolha de informação; redes de teleco-

municações globais ou a redes de acesso privado ou restricto, motores de pesquisa ou por-

tais de redes de telecomunicações; serviços de telecomunicações que facilitam a reunião e/

ou a troca de dados através de programa de “software” ou de uma rede de telecomunica-

ções; serviços de transmissões electrónicas e telecomunicações; transmissão de dados, 

mensagens, imagens, sons, vozes, textos, comunicações áudio, vídeo e electrónicas e dados 

e informações por via electrónica, computador, cabo, rádio, mensagem por rádio, teleim-

pressora, telecópia, correio electrónico, máquina de fax, televisão, microondas, raio laser, 

satélite de comunicações, ligação por microondas, meios terrestres, por cabo, telegrafia 

sem fios, sistema de meios de comunicações sem fio ou com fio; fornecimento de informa-

ções multimédia e serviços interactivos multimédia; fornecimento e operação de motores 

de busca; serviços de consultoria relacionados com comunicações de dados; transmissão, 

fornecimento e apresentação de informações para fins comerciais ou domésticos a partir de 

um banco de dados armazenados em computador; serviços de correio electrónico; serviços 

de telecomunicações relacionados com a Internet; telecomunicação de informações (in-

cluindo páginas da Rede), programas informáticos e quaisquer outros dados; fornecimento 

de acesso de utilizador a Internet (fornecedores de serviços); fornecimento de ligações de 

telecomunicações a Internet ou bases de dados; serviços de teletexto; serviços de entrada e 

saída de telecomunicações; fornecimento de acesso a telecomunicações on-line e ligações a 

Internet e Intranet; transmissão de informação através de uma rede global de informática 

como a Internet, incluindo mensagens, imagens e informação relacionada com eventos des-

portivos tal como informação sobre jogos e apostas incluindo probabilidades, dividendos e 

resultados, comentários e reportagens; serviços de comunicações interactivas através de 

computadores, serviços de comunicações fornecidos através da Internet; fornecimento de 

acesso, conexões e ligações a bancos de dados de computadores interactivos e a Internet; 

serviços telefónicos; troca de dados electrónicos incluindo envio e recepção de correio 

electrónico; provisão de noticiários através de uma rede informática global como a Inter-

net; acesso a uma rede global; concessão de tempo de acesso a um banco de dados informá-

ticos; acesso a bancos de dados com informações relativas a uma série de produtos. Difu-

são de imagem, voz e som através da Internet ou redes de computador; difusão de rádio por 

cabo; difusão de televisão por cabo; comunicação via terminais de computador; comunica-

ção via terminais de comunicação móvel; comunicação via satélite; serviços “bulletin board” 

electrónicos; serviços de correio electrónico; transmissão de fax; informação sobre di-

fusão; transmissão de informação sobre a programação televisiva através de comunicação 

por terminal de computador; serviços de comunicação de telemóvel; agências de notícias 

para meios de comunicação; serviços de “paging” (rádio telefone ou outros meios de comu-

nicação electrónica); providenciar informação sobre comunicação; providenciar informa-

ção sobre comunicação de dados; providenciar informação sobre listas em directórios de 

telefones; providenciar informação sobre telecomunicação outra que não de transmissão; 

providenciar acesso a uma rede de computador global, “service providers”; difusão de rá-

dio; aluguer de máquinas e aparelhos de difusão; aluguer de modem; aluguer de equipa-

mento de telecomunicação, telefones e aparelhos de fax; transmissão de televisão por saté-

lite; comunicação de conferências por televisão; telecomunicação via jogos de vídeo com 

televisão para uso pessoal; telecomunicação via jogos “hand-held” com ecrãs de cristais lí-
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quidos; telecomunicação via terminais de computador; serviços telegráficos, serviços tele-

fónicos; difusão de televisão; serviços de telex; transmissão de dados de imagem e som as-

sistida por computador; serviços de transmissão de som e imagens através de sistemas “on-

-demand” assistida por computador; serviços de transmissão de televisão; serviços de 

transmissão de rádio; serviços de televisão e teledifusão; assinatura de teledifusão de tele-

visão e assinatura de transmissão de televisão; difusão de programas de televisão; serviços 

de noticiários; operação de transmissores de televisão terra-para-satélite para transmissão 

de sinais para satélite; retransmissão de programas de televisão por satélite; operação de 

antenas receptoras satélite-para-terra; conversão de frequência de sinais microondas re-

transmitidos por satélite; disseminação de programas de televisão retransmitidos por ante-

nas receptoras de satélite por cabo ou ligação microondas para receptores de televisão de 

utilizadores; teledifusão por satélite e transmissão por satélite; operação de redes de televi-

são por cabo; teledifusão de televisão por cabo e transmissão de televisão por cabo; servi-

ços de teledifusão de televisão paga por programa e transmissão de televisão paga por pro-

grama; assinatura de radiodifusão de rádio e assinatura de transmissão de rádio; locação 

ou aluguer de aparelhos, instrumentos, instalações ou componentes para uso no forneci-

mento dos serviços supra mencionados; serviços de aconselhamento, informação, prestação 

de informações, assessoria e consultoria relacionados com tudo o acima mencionado.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, preto, lilás e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/123743 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e divertimento, incluindo planeamento, produção e distribuição de 

materiais áudio, visuais ou audiovisuais, ao vivo ou gravados, para difusão por rádio ou 

televisão, ou por filme ou vídeo, públicações de livros e materiais impressos relacionados 

com filmes, cassetes vídeo, rádio ou televisão, aluguer de gravações de som, filmes, projec-

tores de filmes, cassetes vídeo, gravadores de vídeo, aparelhos de rádio e televisão e aces-

sórios para os mesmos, exploração de instalações (salas) de cinema ou teatro, serviços de 

informação sobre actividades educativas e de divertimento, apresentação de espectáculos 

ao vivo, organização de competições de educação ou divertimento, produção, distribuição 

e exibição de filmes, filmes cinematográficos, programas e anúncios de televisão e rádio; 

serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes cinematográficos, series 

e programas de televisão; aluguer de “cinefilms” e filmes cinematográficos; produção de shows, 

musicais e/ou de dança, concertos, representação teatral, comemorativos, programas 

de televisão pública e ao vivo; shows privados; serviços de gravação em estúdio, produções 

teatrais; serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes cinematográfi-

cos séries e programas de televisão; aluguer de cenários teatrais; organização de exibições, 

competições para fins culturais e educacionais; shows aéreos e comerciais para eventos 

culturais e educacionais; edição de filmes e vídeo; organização e direcção de conferências 
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e simpósios; produção de filmes para cassetes vídeo; públicação de material impresso, de 

revistas e de livros; patrocínio de competições desportivas e entretenimento; produção e 

distribuição de programas multimédia; serviços de entretenimento providenciando progra-

mas multimédia via uma rede global informática; públicação e distribuição de públicações 

multimédia; aluguer de postos de rádio e de televisão, divertimento por televisão, monta-

gem de programas radiofónicos e de televisão. Serviços de educação, formação, actividades 

desportivas e culturais, incluindo serviços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de ou-

tra rede de comunicações; serviços de entretenimento relativos a disponibilização de jogos 

electrónicos com acesso através de rede computorizada global; jogos e apostas ou similares 

a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-

-line” e respectivas actualizações e sua disponibilização. Organização e preparação de 

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, 

musicais e desportivos, educação, recreação, desportos (ginásios); produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; públicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados “on-line” a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); produção, realização e distribuição de produ-

tos audio-visuais, em qualquer suporte, de carácter lúdico ou pedagógico. Disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços de 

divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento, centros de diver-

sões com máquinas; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos 

recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e edu-

cação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, 

nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções 

teatrais e comédias, multimédia e outras produções artísticas similares, bailes, discotecas, 

concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos 

e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais; apostas desportivas; ser-

viços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de 

clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponi-

bilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades so-

ciais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente 

de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, 

incluindo a sua realização e organização. Organização de concursos e de work-shops.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, preto, lilás e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/123744 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.



N.º 29 — 19-7-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 11205

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, 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 publicidade, incluindo publicidade televisiva e radiofónica e actualização de 

documentação publicitária, difusão de anúncios publicitários, aluguer de espaços publici-

tários, informações e pesquisas de mercado, planeamento de campanhas publicitárias e na 

imprensa, publicidade por correio, organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade, públicação de textos de publicidade, informações de publicidade, aluguer de 

publicidade e material publicitário, serviços de atendimento telefónico, comércio electróni-

co, compras on-line e venda de espaços publicitários.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123745 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; radiodifusão de televisão; radiodifusão de televisão por 

cabo; teledifusão; difusão de programas de televisão, emissões televisivas; transmissão de 

mensagens e imagens assistidas por computador; correio electrónico; emissão de mensagens; 

transmissões satélite; informação acerca de telecomunicações; agências noticiosas; serviços 

por cabo; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços multimédia interactivos 

providenciados através de sinais de telecomunicações transmitidos ou recebidos por televi-

são e/ou telefone; provisão de serviços relacionados com comunicação multimédia interac-

tiva, serviços de telecomunicações relacionados com redes de comunicações multimédia 

interactivas; emissão de televisão por cabo, transmissões radiofónicas, emissões televisivas, 

comunicação por telefones celulares, comunicações por terminais de computadores, comu-

nicações por redes de fibra óptica, comunicações por telegrama, comunicações por telefo-

ne, transmissão de mensagens e de imagens auxiliadas por computador, correio electrónico, 

transmissão de telecópias, informações sobre telecomunicações, envio de mensagens, agên-

cias noticiosas, serviços de paging (rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica), aluguer de aparelhos de fax, aluguer de aparelhos de envio de mensagens, aluguer de 

modems, aluguer de equipamento de telecomunicações, aluguer de telefones, transmissão 

via satélite, envio de telegramas; transmissão de telegramas, serviços telegráficos, serviços 

telefónicos, serviços de telex, serviços de telegramas; serviços de telecomunicações móveis 

e fixas, e comunicações por satélite, via celular e rádio; venda a prestações, locação e alu-

guer de aparelhos e instrumentos de telecomunicações, telefónicos e comunicações; comu-

nicação de informações (incluindo páginas na Rede), dados por rádio, telecomunicações e 
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por satélite; serviços de telefone, telemóvel, recebimento e transmissão de mensagens, men-

sagens por rádio, reenvio de chamadas, atendimento de chamadas, informações telefónicas 

e correio electrónico; entrega e recepção de sons, dados, imagens, música e informações; 

serviços de numeradores pessoais; substituição por empréstimo de aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações e comunicações no caso de avaria, perda ou roubo; fornecimento 

de serviços de Internet, em particular serviços de acesso à Internet; serviços de forneci-

mento de localização para aparelhos e instrumentos; fornecimento de serviços de protocolo 

de aplicação sem fios, incluindo os que utilizam um canal de comunicações seguro; presta-

ção de informações relacionadas ou identificando aparelhos e instrumentos de telecomuni-

cações e comunicações, difusão ou transmissão de programas de rádio ou televisão; servi-

ços de mensagens, nomeadamente enviar, receber e entregar mensagens na forma de texto, 

áudio, imagens gráficas ou vídeo ou uma combinação destes formatos; serviços de correio 

de voz; serviços de videoconferência; serviços de videotelefone; fornecimento de ligações 

de telecomunicações para bases de dados informáticas, a Internet ou outras redes electró-

nicas; fornecimento de acesso áudio digital, vídeo e portais de dados a partir duma base de 

dados informática, a Internet ou outras redes electrónicas; entrega de áudio, vídeo e dados 

através de telecomunicações; operação de motores de busca; serviços de bases de dados de 

telecomunicação e comunicação, incluindo permitir ao consumidor descarregar elementos 

digitais duma rede e servidor para uma base de dados individual; fornecimento de acesso a 

infra-estruturas de telecomunicações para outros operadores; fornecimento e operação de 

conferência electrónica, grupos de discussão e salões de conversa; telecomunicações no 

campo dos negócios em moeda estrangeira; transmissão de bases de dados sobre progra-

mas e informação sobre comércio e manuseamento de moeda estrangeira, transacções mo-

netárias e juros, seguros, investimentos e outras transacções monetárias; transmissão de 

informação e dados em serviços on-line e na Internet relacionados com negócios de segu-

ros (transacções cambiais), disponibilização de acesso a informação em redes de telecomu-

nicações; comunicações, em particular, relações com a imprensa, telecomunicações, teleco-

municações multimédia, telecomunicações através de terminais de computadores, por “te-

lematic” rádio, telégrafo, telefone, electrónica, digital, ondas hertzianas; mensagem elec-

trónica; transmissão de mensagens e imagens com assistência de computador; transmissão 

de informação por código “telematic”; transmissão de informação armazenada em bases 

de dados; serviços de mensagem “on-line”, serviços de transmissão de mensagens e dados; 

serviços para exibição de dados armazenados em bases de dados de computadores; serviços 

de comunicações electrónicos e computorizados; serviços de troca de dados electrónicos; 

agências noticiosas; comunicações rádio, telégrafo, telefone ou “telematic”; serviços de te-

lex; difusão radiofónica ou televisiva; transmissão de som e imagem através de satélites; 

transmissão de dados através de computadores agrupados numa rede “telematic”; serviços 

de transmissão de dados através de serviços “telematic” acessíveis através de código de 

acesso; providenciar acesso e ligação a centros de recolha de informação; redes de teleco-

municações globais ou a redes de acesso privado ou restricto, motores de pesquisa ou por-

tais de redes de telecomunicações; serviços de telecomunicações que facilitam a reunião 

e/ou a troca de dados através de programa de “software” ou de uma rede de telecomunica-

ções; serviços de transmissões electrónicas e telecomunicações; transmissão de dados, 

mensagens, imagens, sons, vozes, textos, comunicações áudio, vídeo e electrónicas e dados 

e informações por via electrónica, computador, cabo, rádio, mensagem por rádio, teleim-

pressora, telecópia, correio electrónico, máquina de fax, televisão, microondas, raio laser, 

satélite de comunicações, ligação por microondas, meios terrestres, por cabo, telegrafia 

sem fios, sistema de meios de comunicações sem fio ou com fio; fornecimento de informa-

ções multimédia e serviços interactivos multimédia; fornecimento e operação de motores 

de busca; serviços de consultoria relacionados com comunicações de dados; transmissão, 
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fornecimento e apresentação de informações para fins comerciais ou domésticos a partir de 

um banco de dados armazenados em computador; serviços de correio electrónico; serviços 

de telecomunicações relacionados com a Internet; telecomunicação de informações (in-

cluindo páginas da Rede), programas informáticos e quaisquer outros dados; fornecimento 

de acesso de utilizador a Internet (fornecedores de serviços); fornecimento de ligações de 

telecomunicações a Internet ou bases de dados; serviços de teletexto; serviços de entrada e 

saída de telecomunicações; fornecimento de acesso a telecomunicações on-line e ligações a 

Internet e Intranet; transmissão de informação através de uma rede global de informática 

como a Internet, incluindo mensagens, imagens e informação relacionada com eventos des-

portivos tal como informação sobre jogos e apostas incluindo probabilidades, dividendos e 

resultados, comentários e reportagens; serviços de comunicações interactivas através de 

computadores, serviços de comunicações fornecidos através da Internet; fornecimento de 

acesso, conexões e ligações a bancos de dados de computadores interactivos e a Internet; 

serviços telefónicos; troca de dados electrónicos incluindo envio e recepção de correio 

electrónico; provisão de noticiários através de uma rede informática global como a Inter-

net; acesso a uma rede global; concessão de tempo de acesso a um banco de dados informá-

ticos; acesso a bancos de dados com informações relativas a uma série de produtos. Difusão 

de imagem, voz e som através da Internet ou redes de computador; difusão de rádio por 

cabo; difusão de televisão por cabo; comunicação via terminais de computador; comunica-

ção via terminais de comunicação móvel; comunicação via satélite; serviços “bulletin 

board” electrónicos; serviços de correio electrónico; transmissão de fax; informação sobre difusão; 

transmissão de informação sobre a programação televisiva através de comunicação por ter-

minal de computador; serviços de comunicação de telemóvel; agências de notícias para 

meios de comunicação; serviços de “paging” (rádio telefone ou outros meios de comunica-

ção electrónica); providenciar informação sobre comunicação; providenciar informação so-

bre comunicação de dados; providenciar informação sobre listas em directórios de telefo-

nes; providenciar informação sobre telecomunicação outra que não de transmissão; provi-

denciar acesso a uma rede de computador global, “service providers”; difusão de rádio; 

aluguer de máquinas e aparelhos de difusão; aluguer de modem; aluguer de equipamento 

de telecomunicação, telefones e aparelhos de fax; transmissão de televisão por satélite; co-

municação de conferências por televisão; telecomunicação via jogos de vídeo com televisão 

para uso pessoal; telecomunicação via jogos “hand-held” com ecrãs de cristais líquidos; te-

lecomunicação via terminais de computador; serviços telegráficos, serviços telefónicos; di-

fusão de televisão; serviços de telex; transmissão de dados de imagem e som assistida por 

computador; serviços de transmissão de som e imagens através de sistemas “on-demand” 

assistida por computador; serviços de transmissão de televisão; serviços de transmissão de 

rádio; serviços de televisão e teledifusão; assinatura de teledifusão de televisão e assinatura 

de transmissão de televisão; difusão de programas de televisão; serviços de noticiários; 

operação de transmissores de televisão terra-para-satélite para transmissão de sinais para 

satélite; retransmissão de programas de televisão por satélite; operação de antenas recepto-

ras satélite-para-terra; conversão de frequência de sinais microondas retransmitidos por sa-

télite; disseminação de programas de televisão retransmitidos por antenas receptoras de sa-

télite por cabo ou ligação microondas para receptores de televisão de utilizadores; teledifu-

são por satélite e transmissão por satélite; operação de redes de televisão por cabo; teledi-

fusão de televisão por cabo e transmissão de televisão por cabo; serviços de teledifusão de 

televisão paga por programa e transmissão de televisão paga por programa; assinatura de 

radiodifusão de rádio e assinatura de transmissão de rádio; locação ou aluguer de apare-

lhos, instrumentos, instalações ou componentes para uso no fornecimento dos serviços su-

pra mencionados; serviços de aconselhamento, informação, prestação de informações, as-

sessoria e consultoria relacionados com tudo o acima mencionado.
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123746 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e divertimento, incluindo planeamento, produção e distribuição de 

materiais áudio, visuais ou audiovisuais, ao vivo ou gravados, para difusão por rádio ou 

televisão, ou por filme ou vídeo, públicações de livros e materiais impressos relacionados 

com filmes, cassetes vídeo, rádio ou televisão, aluguer de gravações de som, filmes, projec-

tores de filmes, cassetes vídeo, gravadores de vídeo, aparelhos de rádio e televisão e aces-

sórios para os mesmos, exploração de instalações (salas) de cinema ou teatro, serviços de 

informação sobre actividades educativas e de divertimento, apresentação de espectáculos 

ao vivo, organização de competições de educação ou divertimento, produção, distribuição 

e exibição de filmes, filmes cinematográficos, programas e anúncios de televisão e rádio; 

serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes cinematográficos, series e 

programas de televisão; aluguer de “cinefilms” e filmes cinematográficos; produção de shows, 

musicais e/ou de dança, concertos, representação teatral, comemorativos, programas 

de televisão pública e ao vivo; shows privados; serviços de gravação em estúdio, produções 

teatrais; serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes cinematográfi-

cos séries e programas de televisão; aluguer de cenários teatrais; organização de exibições, 

competições para fins culturais e educacionais; shows aéreos e comerciais para eventos 

culturais e educacionais; edição de filmes e vídeo; organização e direcção de conferências 

e simpósios; produção de filmes para cassetes vídeo; públicação de material impresso, de 

revistas e de livros; patrocínio de competições desportivas e entretenimento; produção e 

distribuição de programas multimédia; serviços de entretenimento providenciando progra-

mas multimédia via uma rede global informática; públicação e distribuição de públicações 

multimédia; aluguer de postos de rádio e de televisão, divertimento por televisão, monta-

gem de programas radiofónicos e de televisão. Serviços de educação, formação, actividades 

desportivas e culturais, incluindo serviços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de ou-

tra rede de comunicações; serviços de entretenimento relativos a disponibilização de jogos 

electrónicos com acesso através de rede computorizada global; jogos e apostas ou similares 

a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-

-line” e respectivas actualizações e sua disponibilização. Organização e preparação de 

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, 

musicais e desportivos, educação, recreação, desportos (ginásios); produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 
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serviços relativos a galerias de arte; públicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados “on-line” a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); produção, realização e distribuição de produ-

tos audio-visuais, em qualquer suporte, de carácter lúdico ou pedagógico. Disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços de 

divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento, centros de diver-

sões com máquinas; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos 

recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e edu-

cação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, 

nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções 

teatrais e comédias, multimédia e outras produções artísticas similares, bailes, discotecas, 

concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos 

e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais; apostas desportivas; ser-

viços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de 

clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponi-

bilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades so-

ciais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente 

de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, 

incluindo a sua realização e organização. Organização de concursos e de work-shops.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123747 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, 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 publicidade, incluindo publicidade televisiva e radiofónica e actualização de 

documentação publicitária, difusão de anúncios publicitários, aluguer de espaços publici-

tários, informações e pesquisas de mercado, planeamento de campanhas publicitárias e na 

imprensa, publicidade por correio, organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade, públicação de textos de publicidade, informações de publicidade, aluguer de 

publicidade e material publicitário, serviços de atendimento telefónico, comércio electróni-

co, compras on-line e venda de espaços publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e preto.
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[210] 編號 N.º : N/123748 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; radiodifusão de televisão; radiodifusão de televisão por 

cabo; teledifusão; difusão de programas de televisão, emissões televisivas; transmissão de 

mensagens e imagens assistidas por computador; correio electrónico; emissão de mensagens; 

transmissões satélite; informação acerca de telecomunicações; agências noticiosas; serviços 

por cabo; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços multimédia interactivos 

providenciados através de sinais de telecomunicações transmitidos ou recebidos por televi-

são e/ou telefone; provisão de serviços relacionados com comunicação multimédia interac-

tiva, serviços de telecomunicações relacionados com redes de comunicações multimédia 

interactivas; emissão de televisão por cabo, transmissões radiofónicas, emissões televisivas, 

comunicação por telefones celulares, comunicações por terminais de computadores, comu-

nicações por redes de fibra óptica, comunicações por telegrama, comunicações por telefo-

ne, transmissão de mensagens e de imagens auxiliadas por computador, correio electrónico, 

transmissão de telecópias, informações sobre telecomunicações, envio de mensagens, agên-

cias noticiosas, serviços de paging (rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica), aluguer de aparelhos de fax, aluguer de aparelhos de envio de mensagens, aluguer de 

modems, aluguer de equipamento de telecomunicações, aluguer de telefones, transmissão 

via satélite, envio de telegramas; transmissão de telegramas, serviços telegráficos, serviços 

telefónicos, serviços de telex, serviços de telegramas; serviços de telecomunicações móveis 

e fixas, e comunicações por satélite, via celular e rádio; venda a prestações, locação e alu-

guer de aparelhos e instrumentos de telecomunicações, telefónicos e comunicações; comu-

nicação de informações (incluindo páginas na Rede), dados por rádio, telecomunicações e 

por satélite; serviços de telefone, telemóvel, recebimento e transmissão de mensagens, men-

sagens por rádio, reenvio de chamadas, atendimento de chamadas, informações telefónicas 

e correio electrónico; entrega e recepção de sons, dados, imagens, música e informações; 

serviços de numeradores pessoais; substituição por empréstimo de aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações e comunicações no caso de avaria, perda ou roubo; fornecimento 

de serviços de Internet, em particular serviços de acesso à Internet; serviços de forneci-

mento de localização para aparelhos e instrumentos; fornecimento de serviços de protocolo 

de aplicação sem fios, incluindo os que utilizam um canal de comunicações seguro; presta-

ção de informações relacionadas ou identificando aparelhos e instrumentos de telecomuni-

cações e comunicações, difusão ou transmissão de programas de rádio ou televisão; servi-

ços de mensagens, nomeadamente enviar, receber e entregar mensagens na forma de texto, 

áudio, imagens gráficas ou vídeo ou uma combinação destes formatos; serviços de correio 

de voz; serviços de videoconferência; serviços de videotelefone; fornecimento de ligações 

de telecomunicações para bases de dados informáticas, a Internet ou outras redes electró-

nicas; fornecimento de acesso áudio digital, vídeo e portais de dados a partir duma base de 

dados informática, a Internet ou outras redes electrónicas; entrega de áudio, vídeo e dados 

através de telecomunicações; operação de motores de busca; serviços de bases de dados de 

telecomunicação e comunicação, incluindo permitir ao consumidor descarregar elementos 

digitais duma rede e servidor para uma base de dados individual; fornecimento de acesso a 

infra-estruturas de telecomunicações para outros operadores; fornecimento e operação de 

conferência electrónica, grupos de discussão e salões de conversa; telecomunicações no 

campo dos negócios em moeda estrangeira; transmissão de bases de dados sobre progra-

mas e informação sobre comércio e manuseamento de moeda estrangeira, transacções mo-
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netárias e juros, seguros, investimentos e outras transacções monetárias; transmissão de 

informação e dados em serviços on-line e na Internet relacionados com negócios de segu-

ros (transacções cambiais), disponibilização de acesso a informação em redes de telecomu-

nicações; comunicações, em particular, relações com a imprensa, telecomunicações, teleco-

municações multimédia, telecomunicações através de terminais de computadores, por “te-

lematic” rádio, telégrafo, telefone, electrónica, digital, ondas hertzianas; mensagem elec-

trónica; transmissão de mensagens e imagens com assistência de computador; transmissão 

de informação por código “telematic”; transmissão de informação armazenada em bases 

de dados; serviços de mensagem “on-line”, serviços de transmissão de mensagens e dados; 

serviços para exibição de dados armazenados em bases de dados de computadores; serviços 

de comunicações electrónicos e computorizados; serviços de troca de dados electrónicos; 

agências noticiosas; comunicações rádio, telégrafo, telefone ou “telematic”; serviços de te-

lex; difusão radiofónica ou televisiva; transmissão de som e imagem através de satélites; 

transmissão de dados através de computadores agrupados numa rede “telematic”; serviços 

de transmissão de dados através de serviços “telematic” acessíveis através de código de 

acesso; providenciar acesso e ligação a centros de recolha de informação; redes de teleco-

municações globais ou a redes de acesso privado ou restricto, motores de pesquisa ou por-

tais de redes de telecomunicações; serviços de telecomunicações que facilitam a reunião 

e/ou a troca de dados através de programa de “software” ou de uma rede de telecomunica-

ções; serviços de transmissões electrónicas e telecomunicações; transmissão de dados, 

mensagens, imagens, sons, vozes, textos, comunicações áudio, vídeo e electrónicas e dados 

e informações por via electrónica, computador, cabo, rádio, mensagem por rádio, teleim-

pressora, telecópia, correio electrónico, máquina de fax, televisão, microondas, raio laser, 

satélite de comunicações, ligação por microondas, meios terrestres, por cabo, telegrafia 

sem fios, sistema de meios de comunicações sem fio ou com fio; fornecimento de informa-

ções multimédia e serviços interactivos multimédia; fornecimento e operação de motores 

de busca; serviços de consultoria relacionados com comunicações de dados; transmissão, 

fornecimento e apresentação de informações para fins comerciais ou domésticos a partir de 

um banco de dados armazenados em computador; serviços de correio electrónico; serviços 

de telecomunicações relacionados com a Internet; telecomunicação de informações (in-

cluindo páginas da Rede), programas informáticos e quaisquer outros dados; fornecimento 

de acesso de utilizador a Internet (fornecedores de serviços); fornecimento de ligações de 

telecomunicações a Internet ou bases de dados; serviços de teletexto; serviços de entrada e 

saída de telecomunicações; fornecimento de acesso a telecomunicações on-line e ligações a 

Internet e Intranet; transmissão de informação através de uma rede global de informática 

como a Internet, incluindo mensagens, imagens e informação relacionada com eventos des-

portivos tal como informação sobre jogos e apostas incluindo probabilidades, dividendos e 

resultados, comentários e reportagens; serviços de comunicações interactivas através de 

computadores, serviços de comunicações fornecidos através da Internet; fornecimento de 

acesso, conexões e ligações a bancos de dados de computadores interactivos e a Internet; 

serviços telefónicos; troca de dados electrónicos incluindo envio e recepção de correio 

electrónico; provisão de noticiários através de uma rede informática global como a Inter-

net; acesso a uma rede global; concessão de tempo de acesso a um banco de dados informá-

ticos; acesso a bancos de dados com informações relativas a uma série de produtos. Difu-

são de imagem, voz e som através da Internet ou redes de computador; difusão de rádio por 

cabo; difusão de televisão por cabo; comunicação via terminais de computador; comunica-

ção via terminais de comunicação móvel; comunicação via satélite; serviços “bulletin board” 

electrónicos; serviços de correio electrónico; transmissão de fax; informação sobre di-

fusão; transmissão de informação sobre a programação televisiva através de comunicação 

por terminal de computador; serviços de comunicação de telemóvel; agências de notícias 
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para meios de comunicação; serviços de “paging” (rádio telefone ou outros meios de comu-

nicação electrónica); providenciar informação sobre comunicação; providenciar informa-

ção sobre comunicação de dados; providenciar informação sobre listas em directórios de 

telefones; providenciar informação sobre telecomunicação outra que não de transmissão; 

providenciar acesso a uma rede de computador global, “service providers”; difusão de rá-

dio; aluguer de máquinas e aparelhos de difusão; aluguer de modem; aluguer de equipa-

mento de telecomunicação, telefones e aparelhos de fax; transmissão de televisão por saté-

lite; comunicação de conferências por televisão; telecomunicação via jogos de vídeo com 

televisão para uso pessoal; telecomunicação via jogos “hand-held” com ecrãs de cristais lí-

quidos; telecomunicação via terminais de computador; serviços telegráficos, serviços tele-

fónicos; difusão de televisão; serviços de telex; transmissão de dados de imagem e som as-

sistida por computador; serviços de transmissão de som e imagens através de sistemas “on-

-demand” assistida por computador; serviços de transmissão de televisão; serviços de 

transmissão de rádio; serviços de televisão e teledifusão; assinatura de teledifusão de tele-

visão e assinatura de transmissão de televisão; difusão de programas de televisão; serviços 

de noticiários; operação de transmissores de televisão terra-para-satélite para transmissão 

de sinais para satélite; retransmissão de programas de televisão por satélite; operação de 

antenas receptoras satélite-para-terra; conversão de frequência de sinais microondas re-

transmitidos por satélite; disseminação de programas de televisão retransmitidos por ante-

nas receptoras de satélite por cabo ou ligação microondas para receptores de televisão de 

utilizadores; teledifusão por satélite e transmissão por satélite; operação de redes de televi-

são por cabo; teledifusão de televisão por cabo e transmissão de televisão por cabo; servi-

ços de teledifusão de televisão paga por programa e transmissão de televisão paga por pro-

grama; assinatura de radiodifusão de rádio e assinatura de transmissão de rádio; locação 

ou aluguer de aparelhos, instrumentos, instalações ou componentes para uso no forneci-

mento dos serviços supra mencionados; serviços de aconselhamento, informação, prestação 

de informações, assessoria e consultoria relacionados com tudo o acima mencionado.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e preto.

[210] 編號 N.º : N/123749 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Rua de Francisco Xavier Pereira, n.º 157A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e divertimento, incluindo planeamento, produção e distribuição de 

materiais áudio, visuais ou audiovisuais, ao vivo ou gravados, para difusão por rádio ou 

televisão, ou por filme ou vídeo, públicações de livros e materiais impressos relacionados 

com filmes, cassetes vídeo, rádio ou televisão, aluguer de gravações de som, filmes, projec-

tores de filmes, cassetes vídeo, gravadores de vídeo, aparelhos de rádio e televisão e acessó-

rios para os mesmos, exploração de instalações (salas) de cinema ou teatro, serviços de in-

formação sobre actividades educativas e de divertimento, apresentação de espectáculos ao 
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vivo, organização de competições de educação ou divertimento, produção, distribuição 

e exibição de filmes, filmes cinematográficos, programas e anúncios de televisão e rádio; 

serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes cinematográficos, sé-

ries e programas de televisão; aluguer de “cinefilms” e filmes cinematográficos; produção 

de shows, musicais e/ou de dança, concertos, representação teatral, comemorativos, pro-

gramas de televisão pública e ao vivo; shows privados; serviços de gravação em estúdio, 

produções teatrais; serviços de entretenimento relacionados com a produção de filmes ci-

nematográficos séries e programas de televisão; aluguer de cenários teatrais; organização 

de exibições, competições para fins culturais e educacionais; shows aéreos e comerciais 

para eventos culturais e educacionais; edição de filmes e vídeo; organização e direcção de 

conferências e simpósios; produção de filmes para cassetes vídeo; públicação de material 

impresso, de revistas e de livros; patrocínio de competições desportivas e entretenimento; 

produção e distribuição de programas multimédia; serviços de entretenimento providen-

ciando programas multimédia via uma rede global informática; públicação e distribuição 

de públicações multimédia; aluguer de postos de rádio e de televisão, divertimento por 

televisão, montagem de programas radiofónicos e de televisão. Serviços de educação, 

formação, actividades desportivas e culturais, incluindo serviços de informação sobre en-

tretenimento prestados “on-line” a partir de bases de dados informáticas, a partir da “in-

ternet” ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede computorizada glo-

bal; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e “on-line” e respectivas actualizações e sua disponibilização. 

Organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectácu-

los e exibições com fins culturais, musicais e desportivos, educação, recreação, desportos 

(ginásios); produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produ-

ção e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e 

de televisão; serviços de entretenimento cinematográfico; serviços de entretenimento te-

levisivo; serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; pública-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços relativos a música e entretenimento 

disponibilizados “on-line” a partir de bases de dados informáticas, a partir da “internet” 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de ví-

deo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção 

audiovisual e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes (para entre-

tenimento); produção, realização e distribuição de produtos audio-visuais, em qualquer 

suporte, de carácter lúdico ou pedagógico. Disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços de divertimentos, parques 

de diversão e centros e arcádias de divertimento, centros de diversões com máquinas; 

aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos e cultu-

rais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços re-

lativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeadamente 

espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e co-

médias, multimédia e outras produções artísticas similares, bailes, discotecas, concursos, 

lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e compe-

tições desportivos, culturais, recreativos e educacionais; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de clubes de 

entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização 

de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e lú-

dicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, 

aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, incluindo 

a sua realização e organização. Organização de concursos e de work-shops.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e preto.

[210] 編號 N.º : N/123750 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 護膚藥劑；人用藥；藥草；鎮靜劑；醫用營養品；藥製 果；醫用食物營養製劑；治頭皮屑藥劑；

血清醫 藥劑；減肥用藥劑；緩和 秘的藥物；醫用藥物；藥物飲 ；西洋參；蟲草雞精；枇杷膏

（藥用）；秋梨膏（醫用）；龜苓膏（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123751 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養品；非醫用營養膠囊；參茶；非醫用蜂王漿；穀類食品；果膠（軟糖）；人蔘糖；糖果；

秋梨膏；枇杷膏；龜苓膏；雞精（調味品）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123752 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告設計；廣告策劃；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人

推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123753 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 護膚藥劑；人用藥；藥草；鎮靜劑；醫用營養品；藥製糖果；醫用食物營養製劑；治頭皮屑藥劑；

血清醫療藥劑；減肥用藥劑；緩和便秘的藥物；醫用藥物；藥物飲料；西洋參；蟲草雞精；枇杷膏

（藥用）；秋梨膏（醫用）；龜苓膏（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123754 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : 非醫用營養品；非醫用營養膠囊；蔘茶；非醫用蜂王漿；穀類食品；果膠（軟糖）；人蔘糖；糖果；

秋梨膏；枇杷膏；龜苓膏；雞精（調味品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123755 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告設計；廣告策劃；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人

推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123756 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 護膚藥劑；人用藥；藥草；鎮靜劑；醫用營養品；藥製糖果；醫用食物營養製劑；治頭皮屑藥劑；

血清醫療藥劑；減肥用藥劑；緩和便秘的藥物；醫用藥物；藥物飲料；西洋蔘；蟲草雞精；枇杷膏

（藥用）；秋梨膏（醫用）；龜苓膏（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123757 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養品；非醫用營養膠囊；蔘茶；非醫用蜂王漿；穀類食品；果膠（軟糖）；人蔘糖；糖果；

秋梨膏；枇杷膏；龜苓膏；雞精（調味品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123758 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告設計；廣告策劃；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人

推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123759 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 護膚藥劑；人用藥；藥草；鎮靜劑；醫用營養品；藥製糖果；醫用食物營養製劑；治頭皮屑藥劑；

血清醫療藥劑；減肥用藥劑；緩和便秘的藥物；醫用藥物；藥物飲料；西洋蔘；蟲草雞精；枇杷膏

（藥用）；秋梨膏（醫用）；龜苓膏（醫用）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123760 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養品；非醫用營養膠囊；蔘茶；非醫用蜂王漿；穀類食品；果膠（軟糖）；人蔘糖；糖果；

秋梨膏；枇杷膏；龜苓膏；雞精（調味品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123761 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告設計；廣告策劃；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人

推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123762 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5



N.º 29 — 19-7-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 11219

[511] 產品 Produtos : 護膚藥劑；人用藥；藥草；鎮靜劑；醫用營養品；藥製糖果；醫用食物營養製劑；治頭皮屑藥劑；

血清醫療藥劑；減肥用藥劑；緩和便秘的藥物；醫用藥物；藥物飲料；西洋蔘；蟲草雞精；枇杷膏

（藥用）；秋梨膏（醫用）；龜苓膏（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123763 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養品；非醫用營養膠囊；蔘茶；非醫用蜂王漿；穀類食品；果膠（軟糖）；人蔘糖；糖果；

秋梨膏；枇杷膏；龜苓膏；雞精（調味品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123764 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告設計；廣告策劃；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人

推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123765 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai 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 : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 護膚藥劑；人用藥；藥草；鎮靜劑；醫用營養品；藥製糖果；醫用食物營養製劑；治頭皮屑藥劑；

血清醫療藥劑；減肥用藥劑；緩和便秘的藥物；醫用藥物；藥物飲料；西洋蔘；蟲草雞精；枇杷膏

（藥用）；秋梨膏（醫用）；龜苓膏（醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123766 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養品；非醫用營養膠囊；蔘茶；非醫用蜂王漿；穀類食品；果膠（軟糖）；人蔘糖；糖果；

秋梨膏；枇杷膏；龜苓膏；雞精（調味品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123767 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 香港天壽堂藥行有限公司

   TIEN SAU TONG MEDICINE COMPANY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣吉勝街45號勝景工業大廈9樓C室

   Factory Unit C, 9/F, Shing King Industrial Building, No. 45 Kut Shing Street, Chai Wan, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告設計；廣告策劃；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人

推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123768 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

   ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.
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 地址 Endereço : 7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd.,Taipei 106, Taiwan China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人體用疫苗、抗癌劑、抗癌疫苗、藥用和獸醫用製劑；醫用衞生製劑；醫用或獸醫用營養食物和

物質，嬰兒食品；人用和動物用膳食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒

劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123769 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

   ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd.,Taipei 106, Taiwan China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

奶製品；食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123770 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

   ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd.,Taipei 106, Taiwan China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可和咖啡代用品；米；食用澱粉和西米；麵粉和穀類製品；麵包、糕點和甜食；冰製

食品；糖，蜂蜜，糖漿；鮮酵母，發酵粉；食鹽；芥末；醋，沙司（調味品）；辛香料；飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123773 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

 地址 Endereço : Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cortadores de charutos; cinzeiros para fumadores, não em metais preciosos; isqueiros para 

fumadores; artigos para fumadores; cigarreiras e boquilhas para cigarros; caixas para cha-

rutos e boquilhas para charutos; limpadores de cachimbos; bolsas para tabaco, potes para 

tabaco não em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123774 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da 

América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano para a prevenção e o tratamento de doenças 

virais, doenças auto-imunes e inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças do sistema 

nervoso central, dor, doenças dermatológicas, doenças gastrointestinais, doenças infeccio-

sas, doenças metabólicas, doenças oncológicas, doenças oftálmicas e doenças respiratórias; 

vacinas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123775 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da 

América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano para a prevenção e o tratamento de doenças 

virais, doenças auto-imunes e inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças do sistema 

nervoso central, dor, doenças dermatológicas, doenças gastrointestinais, doenças infeccio-

sas, doenças metabólicas, doenças oncológicas, doenças oftálmicas e doenças respirató-

rias.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123776 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da 

América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano para a prevenção e o tratamento de doenças 

virais, doenças auto-imunes e inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças do sistema 

nervoso central, dor, doenças dermatológicas, doenças gastrointestinais, doenças infeccio-

sas, doenças metabólicas, doenças oncológicas, doenças oftálmicas e doenças respiratórias; 

vacinas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123777 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da 

América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano para a prevenção e o tratamento de doenças 

virais, doenças auto-imunes e inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças do sistema 

nervoso central, dor, doenças dermatológicas, doenças gastrointestinais, doenças infeccio-

sas, doenças metabólicas, doenças oncológicas, doenças oftálmicas e doenças respiratórias; 

vacinas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123778 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da 

América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano para a prevenção e o tratamento de doenças 

virais, doenças auto-imunes e inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças do sistema 

nervoso central, dor, doenças dermatológicas, doenças gastrointestinais, doenças infeccio-

sas, doenças metabólicas, doenças oncológicas, doenças oftálmicas e doenças respiratórias; 

vacinas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123779 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da 

América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano para a prevenção e o tratamento de doenças 

virais, doenças auto-imunes e inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças do sistema 

nervoso central, dor, doenças dermatológicas, doenças gastrointestinais, doenças infeccio-

sas, doenças metabólicas, doenças oncológicas, doenças oftálmicas e doenças respiratórias; 

vacinas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123780 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : Best Western International, Inc.

 地址 Endereço : 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123781 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : DVDs e fitas de vídeo pré-gravados com pessoas envolvidas em pára-quedismo simulado; 

gravações de vídeo descarregáveis com pessoas envolvidas em pára-quedismo simulado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123782 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[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 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Fotografias com fotos de pessoas envolvidas em pára-quedismo simulado; fotografias; dis-

positivos para a exibição de fotografias; suportes para fotografias; álbuns para fotografias; 

canetas esferográficas; canetas; lápis; materiais de escrita; materiais de desenho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123783 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[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 : 25

[511] 產品 Produtos : Bonés [chapelaria]; luvas [vestuário]; vestuário; jaquetas [vestuário]; camisas pólo; camisas; 

t-shirts; camisolas; peúgas; roupa interior; uniformes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123784 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[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 educacionais de negócios relacionados com a gestão de franquias de 

eventos de pára-quedismo e eventos de campeonatos de pára-quedismo em recintos fecha-

dos; organização, fornecimento e mediação de formação e realização de workshops [for-

mação] para eventos de pára-quedismo e eventos de campeonatos em recintos fechados, 

actividades recreativas de grupo, torneios e competições relacionadas com eventos de pára-

-quedismo e eventos de campeonatos em recintos fechados; formação prática [demonstra-

ção] relacionada com eventos de pára-quedismo e eventos de campeonatos em recintos fe-

chados; serviços de assessoria relacionados com a formação para eventos de pára-quedismo 

e eventos de campeonatos em recintos fechados; fornecimento de instalações para eventos 

de formação e de desporto relacionados com eventos de pára-quedismo e eventos de cam-

peonatos em recintos fechados; aluguer de aparelhos e equipamentos desportivos (excepto 

veículos) relacionados com eventos de pára-quedismo e eventos de campeonatos em recin-

tos fechados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123785 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 超盈文化有限公司

   COMPANHIA DE CULTURA CHIU YENG, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號誠豐商業中心16樓 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動；推廣藝術文化；舉辦藝術、設計、創意有關的展覽會、講座、

研討會、比賽、證書課程；展出學生作品包括畫、雕刻、陶瓷、音樂、電影、視像媒體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123786 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 超盈文化有限公司

   COMPANHIA DE CULTURA CHIU YENG, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號誠豐商業中心16樓 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動；推廣藝術文化；舉辦藝術、設計、創意有關的展覽會、講座、

研討會、比賽、證書課程；展出學生作品包括畫、雕刻、陶瓷、音樂、電影、視像媒體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123787 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 超盈文化有限公司

   COMPANHIA DE CULTURA CHIU YENG, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號誠豐商業中心16樓 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動；推廣藝術文化；舉辦藝術、設計、創意有關的展覽會、講座、

研討會、比賽、證書課程；展出學生作品包括畫、雕刻、陶瓷、音樂、電影、視像媒體。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123788 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 超盈文化有限公司

   COMPANHIA DE CULTURA CHIU YENG, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號誠豐商業中心16樓 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動；推廣藝術文化；舉辦藝術、設計、創意有關的展覽會、講座、

研討會、比賽、證書課程；展出學生作品包括畫、雕刻、陶瓷、音樂、電影、視像媒體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123789 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 超盈文化有限公司

   COMPANHIA DE CULTURA CHIU YENG, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號誠豐商業中心16樓 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動；推廣藝術文化；舉辦藝術、設計、創意有關的展覽會、講座、

研討會、比賽、證書課程；展出學生作品包括畫、雕刻、陶瓷、音樂、電影、視像媒體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123790 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 超盈文化有限公司

   COMPANHIA DE CULTURA CHIU YENG, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號誠豐商業中心16樓 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動；推廣藝術文化；舉辦藝術、設計、創意有關的展覽會、講座、

研討會、比賽、證書課程；展出學生作品包括畫、雕刻、陶瓷、音樂、電影、視像媒體。  

[540] 商標 Marca : 



11228 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 29 期 —— 2017 年 7 月 19 日

[210] 編號 N.º : N/123791 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : CHIO MEI MUN

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路裕華大廈第9座8樓G室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 手提電話，電話咭，電腦，相機，家居電話，鬚刨，藍芽，手機配件的零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123792 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 梁愛寶

   LEUNG OI PO

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣軒尼詩道467-473號建德豐商業大廈14樓1402-03室

   Rm1402-03, 14/F., Kin Tak Fung Comm., Bldg., 467-473 Hennessy Road, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑；拋光製劑；清潔製劑；肥皂；香水；香精油；化妝品；洗髮液；化妝用棉絨。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123800 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : SALTO SYSTEMS, S.L.

 地址 Endereço : Arkotz, 9, 20180 Oiartzun (Guipúzcoa), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas de controlo de acesso electrónico para portas de bloqueio; fechaduras electróni-

cas; fechaduras electrónicas para portas e fechaduras electrónicas para janelas; software de 

computador; sistemas de fecho electrónicos compostos por cartões magnéticos e cartões 

codificados, leitores de cartões codificados, dispositivos de abertura electrónicos de portas, 

unidades electrónicas de encriptação e conjuntos de fecho electrónicos compostos por uma 

fechadura electrónica e um cartão-chave codificado ou magnético; software descarregável 

sob a forma de uma aplicação para interface com fechaduras electrónicas; software descar-

regável sob a forma de uma aplicação para controlo de acesso a áreas restritas e para inter-

face com fechaduras electrónicas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123801 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : McDonald’s International Property Company Limited

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de distribuição e entrega de alimentos, comida e refeições; tudo incluído na classe 

39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123802 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : McDonald’s International Property Company Limited

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123803 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : MOD設計店有限公司

 地址 Endereço : 澳門黑沙環製造廠巷5號瑞華工業大廈2樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色 Pantone 5527U（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/123817 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : 乾坤金銀（深圳）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公

司） 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 普通金屬及其合金，金屬建築材料，可移動金屬建築物，鐵軌用金屬材料，非電氣用纜索和金

屬線，小五金具，金屬管，保險箱，不屬別類的普通金屬製品，礦砂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123818 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : 乾坤金銀（深圳）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公

司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，

鐘錶和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123819 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : 乾坤金銀（深圳）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公

司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美

術用品，畫筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除外），包裝用塑料物品

（不屬別類的），印刷鉛字，印版。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123822 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : 徐雅婷

   CHOI NGA TENG

 地址 Endereço : Rua Seng Tou No.537 Edf Kou Keng Bloco 31, 13 Andar G, Taipa, Macau
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/123823 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : FUTBOL CLUB BARCELONA

 地址 Endereço : Avda. Aristides Maillol, S/N., 08028 – Barcelona, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽子；襪；手套（服裝）；圍巾；服裝帶（衣服）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，深紅色，紅色，黃色，赭色，白色和黑色，如圖所示 。 

[210] 編號 N.º : N/123825 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : 洪質元

   HONG CHAT UN

 地址 Endereço : 澳門黑沙環新街建華大廈地下A舖 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 米。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123826 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : 鄭健鋒 
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 地址 Endereço : 澳門海灣南街寶翠花園利輝閣7/D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示：金色，深褐色。 

[210] 編號 N.º : N/123827 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : 鄭健鋒 

 地址 Endereço : 澳門海灣南街寶翠花園利輝閣7/D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123828 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : 鄭健鋒 

 地址 Endereço : 澳門海灣南街寶翠花園利輝閣7/D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示：金色，深褐色。 

[210] 編號 N.º : N/123837 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 竣邦工程有限公司

   COMPANHIA DE ENGENHARIA JUNPAM LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心19樓N,O,P室 

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

[511] 類別 Classe : 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 : 紅，黑，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123838 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : 徐靖雲 

 地址 Endereço : 澳門氹仔廣東大馬路濠庭都會第11座4A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶，首飾，寶石。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123839 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : 徐靖雲 

 地址 Endereço : 澳門氹仔廣東大馬路濠庭都會第11座4A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶，首飾，寶石。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123840 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : 寶寶之城一人有限公司

   BABY CITY COMPANY LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔布拉干薩街47M-47P號美景花園第七座美都閣BF座地下 

 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 : 嬰兒用品，衣服零售或批發，嬰兒或小童食品零售或批發，廚房用品或生活用品零售或批發。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍：(CMYK：89；32；0；38)，紅：(CMYK：47；100；100；18)，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123841 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : 容鳳霞

   IONG FONG HA

 地址 Endereço : Rua do Volong, No.56, Edf. Nga Loi, R/C, LJ, A, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123844 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

 地址 Endereço : Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cortadores de charutos; cinzeiros para fumadores, não em metais preciosos; isqueiros para 

fumadores; artigos para fumadores; cigarreiras e boquilhas para cigarros; caixas para cha-

rutos e boquilhas para charutos; limpadores de cachimbos; bolsas para tabaco, potes para 

tabaco não em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123847 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 六桂福珠寶首飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國黑龍江省哈爾濱市道里區中央大街1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；戒指（首飾）；鏈（首飾）；珠寶首飾；手鐲（首飾）；耳環；

寶石；人造珠寶；手錶。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123848 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 山東太陽紙業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省濟寧市兗州區西關大街66號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 衛生紙；紙手帕；紙桌布；紙巾；紙；複印紙（文具）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123849 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 山東太陽紙業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省濟寧市兗州區西關大街66號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 衛生紙；紙手帕；紙桌布；紙巾；紙；複印紙（文具）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123850 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 廣東溫氏食品集團股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省雲浮市新興縣新城鎮東堤北路9號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；肉凍；肉湯；豬肉食品；鹽腌肉；豬肉；肉乾；腌製肉；死家禽；火腿；魚製食品；肉罐頭；腌

製蔬菜；果醬；花生醬；果肉；速凍方便菜肴；蛋；蛋清；蛋黃；鹹蛋；黃油；牛奶；牛奶飲料（以

牛奶為主的）；牛奶製品；食用油；熟製豆；腌製塊菌；食用蛋白。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123851 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 廣東溫氏食品集團股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省雲浮市新興縣新城鎮東堤北路9號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 快餐館；小食店；自助餐廳；咖啡館；餐廳；食物雕刻；提供食物和飲料服務；提供野營場地設

施；臨時住宿處出租；旅遊房屋出租；住所（旅館、供膳寄宿處）；出租椅子、桌子、桌布和玻璃

器皿；寄宿處；帳篷出租；烹飪設備出租；養老院；茶館；流動飲食供應；飯店；餐館；日間托兒所

（看孩子）；動物寄養；飲水機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123852 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 廣東溫氏食品集團股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省雲浮市新興縣新城鎮東堤北路9號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；肉凍；肉湯；豬肉食品；鹽腌肉；豬肉；肉乾；腌製肉；死家禽；火腿；魚製食品；肉罐頭；腌

製蔬菜；果醬；花生醬；果肉；速凍方便菜肴；蛋；蛋清；蛋黃；鹹蛋；黃油；牛奶；牛奶飲料（以

牛奶為主的）；牛奶製品；食用油；熟製豆；腌製塊菌；食用蛋白。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123853 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 廣東溫氏食品集團股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省雲浮市新興縣新城鎮東堤北路9號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 快餐館；小食店；自助餐廳；咖啡館；餐廳；食物雕刻；提供食物和飲料服務；提供野營場地設

施；臨時住宿處出租；旅遊房屋出租；住所（旅館、供膳寄宿處）；出租椅子、桌子、桌布和玻璃

器皿；寄宿處；帳篷出租；烹飪設備出租；養老院；茶館；流動飲食供應；飯店；餐館；日間托兒所

（看孩子）；動物寄養；飲水機出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123854 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車；自行車；有篷的車輛；車；車廂；小汽車；公共汽車；陸、空、水用運載工具；民用無人機；

無人駕駛汽車（自動駕駛汽車）；電動汽車；電動踏板車；電動平衡踏板車；車輛防盜裝置；運

載工具；陸、空、海用運載裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123855 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件；通過移動電話網絡上下載的視頻電腦遊戲；互動

電腦遊戲；多媒體計算機遊戲程序；從計算機網絡上下載的互動電腦遊戲軟件；錄音帶；電子

筆記本；磁片；錄有電腦程式之光碟；錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體；電腦軟件（錄製好

的）；電子書；唱片；動畫片；電腦網路用儲值卡；電腦鍵盤；電腦滑鼠；錄有電腦程式之光碟；

電子字典；數碼影音光碟；流動手提電話；電腦程式；電腦硬體；網路儲存設備；網路硬體設

備；網路通訊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123856 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 通過移動電話提供電子遊戲服務；通過互聯網、電話和移動電話網絡提供電腦遊戲服務；通過

計算機終端或移動電話的通信提供遊戲服務；網路遊戲；虛擬實境遊戲場；提供關於休閒方面
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之資訊；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；書刊出版及發行之查詢；雜誌之查

詢；提供有關休閒娛樂之資訊；電動玩具遊樂場；動物園；休閒牧場；遊樂園；電子遊藝場；提

供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；提供線上遊戲服務（由電腦網絡提供）；舉

辦娛樂競賽；影片之製作；影片之發行；唱片之製作；電視節目製作；電動玩具租賃；在網際網

絡上舉辦講座、會議及研討會；為遊戲娛樂目的在網際網路上籌備比賽；線上電子書籍及雜誌

之出版；書刊之編輯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123859 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 廖新誼

   Lio San I

 地址 Endereço : 澳門美副將大馬路柏蕙花園第一座18/E 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵粉類製品，糖果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123877 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 愛皮仕皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第6座6樓AU 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 皮革上色，皮革修整，皮革加工。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123878 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 革匠管家皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第6座6樓AU 

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

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 皮革上色，皮革修整，皮革加工。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123879 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第6座6樓AU 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 皮革上色，皮革修整，皮革加工。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123880 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第6座6樓AU 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 皮革上色，皮革修整，皮革加工。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，紅色，咖啡色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123881 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第6座6樓AU 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 皮革上色，皮革修整，皮革加工。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色，黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123882 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第6座6樓AU 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 皮革上色，皮革修整，皮革加工。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 玫瑰紅色，綜色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123883 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第6座6樓AU 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 皮革上色，皮革修整，皮革加工。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，咖啡色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123884 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第6座6樓AU 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 皮革上色，皮革修整，皮革加工。  



N.º 29 — 19-7-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 11241

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色，黃褐色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123885 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第6座6樓AU 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 皮革上色，皮革修整，皮革加工。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123886 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第6座6樓AU 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 皮革上色，皮革修整，皮革加工。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123887 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 奢匠名品奢侈品皮具護理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街63號保利達花園第6座6樓AU 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 皮革上色，皮革修整，皮革加工。  



11242 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 29 期 —— 2017 年 7 月 19 日

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123888 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : YI-DING INTERNATIONAL HOLDING CO. LIMITED

 地址 Endereço : Portcullis Chambers, Level 2, Maxkar Building, Convent Street, Apia, Samoa

 國籍 Nacionalidade : 薩摩亞 Samoana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Batidos de leite; frutas congeladas; frutos enlatados; leite; bebidas de leite, onde predomina 

o leite; produtos lácteos; leite de soja (substituto do leite); aperitivos à base de frutas; leite 

de amendoim; leite de amêndoas; bebidas à base de leite de amêndoa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123889 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : YI-DING INTERNATIONAL HOLDING CO. LIMITED

 地址 Endereço : Portcullis Chambers, Level 2, Maxkar Building, Convent Street, Apia, Samoa

 國籍 Nacionalidade : 薩摩亞 Samoana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Bebidas à base de chocolate; bebidas à base de cacau; bebidas à base de café; biscoitos; pão; 

bolos; bolos de arroz; preparados de cereais; frituras (produtos à base de cereais); chocola-

tes; bebidas de chocolate com leite; cacau; bebidas de cacau com leite; produtos de cacau; 

misturas de cacau; café; bebidas de café com leite; artigos de confeitaria; bolachas; pipocas; 

flocos de milho; bolachas de água e sal (crackers); sorvete; alimentos farináceos; alimentos 

à base de aveia; massas; panquecas; artigos de pastelaria; empadas; pizas; pudins; sanduí-

ches; sorvetes (gelados); tapioca; chá; gelados comestíveis; rebuçados (candy); decorações 

de confeitaria para bolos; geleias de fruta (artigos de confeitaria); farinha de soja; farinha 

de tapioca; farinha de trigo; farinha de milho; farinhas de frutos oleaginosos; farinha de 

batata.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123890 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : YI-DING INTERNATIONAL HOLDING CO. LIMITED

 地址 Endereço : Portcullis Chambers, Level 2, Maxkar Building, Convent Street, Apia, Samoa

 國籍 Nacionalidade : 薩摩亞 Samoana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas gaseificadas; bebidas não alcoólicas; bebidas à base de soro coalhado; sumos de fru-

tas; cerveja de gengibre (Ginger ale); água lítia; mosto de malte; água de seltz; sorvetes de 

frutas (bebidas); água de soda; sumos de vegetais (bebidas); águas de mesa; águas minerais 

(bebidas); bebidas de sumos de frutas não alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123891 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : YI-DING INTERNATIONAL HOLDING CO. LIMITED

 地址 Endereço : Portcullis Chambers, Level 2, Maxkar Building, Convent Street, Apia, Samoa

 國籍 Nacionalidade : 薩摩亞 Samoana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Administração de empresas; gestão de empresas; franquia, nomeadamente, oferecendo as-

sistência técnica no estabelecimento e operação de restaurantes, cafés, e snackbars; servi-

ços de lojas de vendas a retalho na área do chá de bolhas, chá de infusão, café, chá, cacau, 

sumos de frutas e vegetais, sanduíches, aperitivos, canecas, bases para copos, utensílios 

domésticos, brinquedos; administração de programas de lealdade do cliente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123892 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : YI-DING INTERNATIONAL HOLDING CO. LIMITED

 地址 Endereço : Portcullis Chambers, Level 2, Maxkar Building, Convent Street, Apia, Samoa

 國籍 Nacionalidade : 薩摩亞 Samoana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de cafés; serviços de cafetarias; serviços de cantinas; serviços de restaurantes que 

fornecem comida para fora; serviços de restaurantes; restaurantes apresentando entrega 

em domicílio; restaurante de sirva-se a si próprio; serviços de snack-bars; serviços de bar; 

bares de saladas; serviços de casas de chá; serviços de sala de cocktails; serviços de buffet 

para bares de cocktail; aluguer de serviço de equipamentos alimentares; serviços de for-

necimento de café para escritórios (fornecimento de bebidas); serviços de fornecimento de 

refeições móvel; fornecimento de alimentos e bebidas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123893 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

 地址 Endereço : Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cortadores de charutos; cinzeiros para fumadores, não em metais preciosos; isqueiros para 

fumadores; artigos para fumadores; cigarreiras e boquilhas para cigarros; caixas para cha-

rutos e boquilhas para charutos; limpadores de cachimbos; bolsas para tabaco, potes para 

tabaco não em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123894 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : PARADISE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 91 Defu Lane 10 #07-00 Singapore 539221

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviço de restaurante serve a si próprio; serviços de fornecimento 

de comidas e bebidas; preparação de comidas e bebidas; serviços de comida e bebida para 

consumir fora; serviços de banquetes; fornecimento de comidas e bebidas; organização de 

recepções de casamento (comidas e bebidas); serviços de botequim; serviços de bar; cafés; 

serviços de cafetarias; serviços de café; cantinas; serviços de reservas de restaurante; snack-

-bars; bares de sushi; serviços de salas de chá; serviços de bares de vinhos; serviços de sala 

de cocktails; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de salas para fins sociais; serviços de 

informações, assessoria e consultoria relacionados com fornecimento de comidas e bebi-

das.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123895 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : PARADISE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 91 Defu Lane 10 #07-00 Singapore 539221
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 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviço de restaurante serve a si próprio; serviços de fornecimento 

de comidas e bebidas; preparação de comidas e bebidas; serviços de comida e bebida para 

consumir fora; serviços de banquetes; fornecimento de comidas e bebidas; organização de 

recepções de casamento (comidas e bebidas); serviços de botequim; serviços de bar; cafés; 

serviços de cafetarias; serviços de café; cantinas; serviços de reservas de restaurante; snack-

-bars; bares de sushi; serviços de salas de chá; serviços de bares de vinhos; serviços de sala 

de cocktails; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de salas para fins sociais; serviços de 

informações, assessoria e consultoria relacionados com fornecimento de comidas e bebi-

das.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123896 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : PARADISE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 91 Defu Lane 10 #07-00 Singapore 539221

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviço de restaurante serve a si próprio; serviços de fornecimento 

de comidas e bebidas; preparação de comidas e bebidas; serviços de comida e bebida para 

consumir fora; serviços de banquetes; fornecimento de comidas e bebidas; organização de 

recepções de casamento (comidas e bebidas); serviços de botequim; serviços de bar; cafés; 

serviços de cafetarias; serviços de café; cantinas; serviços de reservas de restaurante; snack-

-bars; bares de sushi; serviços de salas de chá; serviços de bares de vinhos; serviços de sala 

de cocktails; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de salas para fins sociais; serviços de 

informações, assessoria e consultoria relacionados com fornecimento de comidas e bebi-

das.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123897 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA

 地址 Endereço : 1-19, Higashi Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, 

secos e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; produtos lácteos; leite fermentado; bebidas de leite fermentadas; bebidas com 

bactérias de ácido láctico; bebidas de ácido láctico; iogurte.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123898 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA

 地址 Endereço : 1-19, Higashi Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas não alcoólicas, 

bebidas de sumos de frutas; sumo de fruta.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123899 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA

 地址 Endereço : 1-19, Higashi Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, 

secos e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; produtos lácteos; leite fermentado; bebidas de leite fermentadas; bebidas com 

bactérias de ácido láctico; bebidas de ácido láctico; iogurte.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul.

[210] 編號 N.º : N/123900 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA

 地址 Endereço : 1-19, Higashi Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas não alcoólicas, 

bebidas de sumos de frutas; sumo de fruta.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul.

[210] 編號 N.º : N/123901 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA

 地址 Endereço : 1-19, Higashi Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, 

secos e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; produtos lácteos; leite fermentado; bebidas de leite fermentadas; bebidas com 

bactérias de ácido láctico; bebidas de ácido láctico; iogurte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123902 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA

 地址 Endereço : 1-19, Higashi Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas não alcoólicas, 

bebidas de sumos de frutas; sumo de fruta.

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

編號 

N.º

註冊日期 

Data de 

registo

批示日期 

Data de 

despacho

權利人 

Titular

類別 

Classe

N/102089 2017/06/23 2017/06/23 深圳市萬普拉斯科技有限公司

Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd.

09

N/102090 2017/06/23 2017/06/23 深圳市萬普拉斯科技有限公司

Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd.

10

N/102091 2017/06/23 2017/06/23 深圳市萬普拉斯科技有限公司

Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd.

28

N/107112 2017/06/23 2017/06/23 STOUCH CO., LTD. 08

N/109283 2017/06/23 2017/06/23 Hoeng Seong Livestock Cooperative 29

N/109284 2017/06/23 2017/06/23 Hoeng Seong Livestock Cooperative 35

N/109285 2017/06/23 2017/06/23 Hoeng Seong Livestock Cooperative 43

N/109286 2017/06/23 2017/06/23 Hoeng Seong Livestock Cooperative 29

N/109287 2017/06/23 2017/06/23 Hoeng Seong Livestock Cooperative 35

N/109288 2017/06/23 2017/06/23 Hoeng Seong Livestock Cooperative 43

N/111272 2017/06/23 2017/06/23 李海祥 25

N/112170 2017/06/23 2017/06/23 HKScan Oyj （HKScan Corporation) 30

N/112172 2017/06/23 2017/06/23 HKScan Oyj （HKScan Corporation) 30

N/112174 2017/06/23 2017/06/23 HKScan Oyj （HKScan Corporation) 30

N/116573 2017/06/23 2017/06/23 WM. Wrigley Jr. Company 30

N/116738 2017/06/23 2017/06/23 Wm. Wrigley Jr. Company 30

N/116739 2017/06/23 2017/06/23 Wm. Wrigley Jr. Company 30

N/116836 2017/06/23 2017/06/23 Bausele Pty Ltd. 14

N/117010 2017/06/23 2017/06/23 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/117476 2017/06/23 2017/06/23 KABUSHIKI KAISHA JAPAN IMAGINATION 14

N/117477 2017/06/23 2017/06/23 KABUSHIKI KAISHA JAPAN IMAGINATION 18

N/117478 2017/06/23 2017/06/23 KABUSHIKI KAISHA JAPAN IMAGINATION 25

N/117649 2017/06/23 2017/06/23 上海恒利益建裝潢工程有限公司 06

N/117650 2017/06/23 2017/06/23 上海恒利益建裝潢工程有限公司 19

N/117651 2017/06/23 2017/06/23 上海恒利益建裝潢工程有限公司 37

N/117652 2017/06/23 2017/06/23 上海恒利益建裝潢工程有限公司 42

N/117806 2017/06/23 2017/06/23 福建東興傘業有限公司 18

N/117807 2017/06/23 2017/06/23 福建東興傘業有限公司 18

N/117961 2017/06/23 2017/06/23 LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D’URIAGE 03

N/117962 2017/06/23 2017/06/23 FINANCIERE PB 03
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N/118042 2017/06/23 2017/06/23 Ecomist Systems Limited 03

N/118043 2017/06/23 2017/06/23 Ecomist Systems Limited 05

N/118044 2017/06/23 2017/06/23 Ecomist Systems Limited 11

N/118045 2017/06/23 2017/06/23 Ecomist Systems Limited 37

N/118046 2017/06/23 2017/06/23 Ecomist Systems Limited 44

N/118053 2017/06/23 2017/06/23 KIM, So Hee 20

N/118170 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 06

N/118171 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 16

N/118172 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 21

N/118173 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 29

N/118174 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 30

N/118175 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 32

N/118176 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 35

N/118177 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 43

N/118178 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 06

N/118179 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 16

N/118180 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 21

N/118181 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 29

N/118182 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 30

N/118183 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 32

N/118184 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 35

N/118185 2017/06/23 2017/06/23 EASYWIN LIMITED 43

N/118206 2017/06/23 2017/06/23 #Legend Limited 09

N/118207 2017/06/23 2017/06/23 #Legend Limited 16

N/118208 2017/06/23 2017/06/23 #Legend Limited 35

N/118209 2017/06/23 2017/06/23 #Legend Limited 41

N/118210 2017/06/23 2017/06/23 Holland & Barrett Retail Limited 05

N/118211 2017/06/23 2017/06/23 Holland & Barrett Retail Limited 29

N/118212 2017/06/23 2017/06/23 Holland & Barrett Retail Limited 30

N/118213 2017/06/23 2017/06/23 Holland & Barrett Retail Limited 31

N/118214 2017/06/23 2017/06/23 Holland & Barrett Retail Limited 32

N/118215 2017/06/23 2017/06/23 Holland & Barrett Retail Limited 35

N/118222 2017/06/23 2017/06/23 ISAIA & ISAIA SPA 14

N/118223 2017/06/23 2017/06/23 ISAIA & ISAIA SPA 18



11250 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 29 期 —— 2017 年 7 月 19日

編號 

N.º

註冊日期 

Data de 

registo

批示日期 

Data de 

despacho

權利人 

Titular

類別 

Classe

N/118224 2017/06/23 2017/06/23 ISAIA & ISAIA SPA 25

N/118319 2017/06/23 2017/06/23 Ten-Takaku Co.,Ltd 43

N/118359 2017/06/23 2017/06/23 Bovet Fleurier SA 14

N/118553 2017/06/23 2017/06/23 ECO PAPER PRODUCTS SDN BHD 31

N/118638 2017/06/23 2017/06/23 歷德香港有限公司

Lidl Hong Kong Limited 

35

N/118640 2017/06/23 2017/06/23 歷德香港有限公司

Lidl Hong Kong Limited

35

N/118644 2017/06/23 2017/06/23 瑪利亞方濟各傳教修會 25

N/118645 2017/06/23 2017/06/23 瑪利亞方濟各傳教修會 41

N/118648 2017/06/23 2017/06/23 瑪利亞方濟各傳教修會 25

N/118649 2017/06/23 2017/06/23 瑪利亞方濟各傳教修會 41

N/118650 2017/06/23 2017/06/23 瑪利亞方濟各傳教修會 25

N/118651 2017/06/23 2017/06/23 瑪利亞方濟各傳教修會 41

N/118656 2017/06/23 2017/06/23 瑪利亞方濟各傳教修會 25

N/118657 2017/06/23 2017/06/23 瑪利亞方濟各傳教修會 41

N/118658 2017/06/23 2017/06/23 瑪利亞方濟各傳教修會 41

N/118659 2017/06/23 2017/06/23 瑪利亞方濟各傳教修會 25

N/118740 2017/06/23 2017/06/23 PCA IP Services Limited 36

N/118741 2017/06/23 2017/06/23 PCA IP Services Limited 41

N/118743 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 01

N/118744 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 03

N/118745 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 05

N/118746 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 09

N/118747 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 10

N/118748 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 12

N/118749 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 16

N/118750 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 17

N/118751 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 20

N/118752 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 21

N/118753 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 22

N/118754 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 23

N/118755 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 24

N/118756 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 25

N/118757 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 27
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N/118758 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 35

N/118759 2017/06/23 2017/06/23 Lenzing Aktiengesellschaft 42

N/118819 2017/06/23 2017/06/23 SK Planet Co., Ltd. 03

N/118863 2017/06/23 2017/06/23 武戰綜合格鬥亞洲有限公司

IMPI Sports Foundation Limited

25

N/118864 2017/06/23 2017/06/23 武戰綜合格鬥亞洲有限公司

IMPI Sports Foundation Limited

35

N/118865 2017/06/23 2017/06/23 武戰綜合格鬥亞洲有限公司

IMPI Sports Foundation Limited

41

N/118868 2017/06/23 2017/06/23 Abbott Laboratories 05

N/118869 2017/06/23 2017/06/23 Abbott Laboratories 29

N/118892 2017/06/23 2017/06/23 Abbott Laboratories 05

N/118893 2017/06/23 2017/06/23 Abbott Laboratories 29

N/118894 2017/06/23 2017/06/23 Abbott Laboratories 05

N/118895 2017/06/23 2017/06/23 Abbott Laboratories 29

N/118951 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 09

N/118952 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 16

N/118953 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 35

N/118954 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 41

N/118955 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 42

N/118956 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 09

N/118957 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 16

N/118958 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 35

N/118959 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 41

N/118960 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 42

N/118961 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 09

N/118962 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 35

N/118963 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 38

N/118964 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 41

N/118965 2017/06/23 2017/06/23 Alibaba Group Holding Limited 42

N/119043 2017/06/23 2017/06/23 Abbott Laboratories 05

N/119044 2017/06/23 2017/06/23 Abbott Laboratories 29

N/119045 2017/06/23 2017/06/23 Abbott Laboratories 05

N/119046 2017/06/23 2017/06/23 Abbott Laboratories 29

N/119047 2017/06/23 2017/06/23 Unilever N.V. 03
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N/119083 2017/06/23 2017/06/23 海南極喜生物科技有限公司 05

N/119084 2017/06/23 2017/06/23 海南極喜生物科技有限公司 05

N/119085 2017/06/23 2017/06/23 海南極喜生物科技有限公司 05

N/119091 2017/06/23 2017/06/23 Belle Cosmetic Limited 03

N/119092 2017/06/23 2017/06/23 戴冠豪 35

N/119093 2017/06/23 2017/06/23 新綠茵閣餐飲管理有限公司 43

N/119094 2017/06/23 2017/06/23 新綠茵閣餐飲管理有限公司 43

N/119095 2017/06/23 2017/06/23 長溢國際實業有限公司 43

N/119096 2017/06/23 2017/06/23 長溢國際實業有限公司 43

N/119097 2017/06/23 2017/06/23 Vifor Consumer Health SA 03

N/119098 2017/06/23 2017/06/23 Vifor Consumer Health SA 05

N/119099 2017/06/23 2017/06/23 Vifor Consumer Health SA 25

N/119100 2017/06/23 2017/06/23 Amgen Inc. 05

N/119102 2017/06/23 2017/06/23 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX （ALSO TRADING 

AS SQUARE ENIX CO., LTD.)

09

N/119103 2017/06/23 2017/06/23 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX （ALSO TRADING 

AS SQUARE ENIX CO., LTD.)

41

N/119107 2017/06/23 2017/06/23 陳明金基金會 41

N/119108 2017/06/23 2017/06/23 洪光珠 43

N/119109 2017/06/23 2017/06/23 洪光珠 43

N/119110 2017/06/23 2017/06/23 洪光珠 43

N/119111 2017/06/23 2017/06/23 人民科學出版社有限公司 41

N/119112 2017/06/23 2017/06/23 日清食品有限公司

NISSIN FOODS COMPANY LIMITED

30

N/119113 2017/06/23 2017/06/23 MAG Aerospace Industries, LLC 11

N/119114 2017/06/23 2017/06/23 Charmaine Holdings International Ltd. 18

N/119115 2017/06/23 2017/06/23 Charmaine Holdings International Ltd. 35

N/119128 2017/06/23 2017/06/23 食味鮮有限公司 30

N/119129 2017/06/23 2017/06/23 名坂奇洋菓子有限公司 30

N/119130 2017/06/23 2017/06/23 LEONG KA MAN 30

N/119131 2017/06/23 2017/06/23 CPG 30

N/119132 2017/06/23 2017/06/23 CPG 43

N/119133 2017/06/23 2017/06/23 CPG 30

N/119134 2017/06/23 2017/06/23 CPG 43

N/119135 2017/06/23 2017/06/23 EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA. 

32
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N/119136 2017/06/23 2017/06/23 EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA. 

32

N/119137 2017/06/23 2017/06/23 EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA. 

32

N/119138 2017/06/23 2017/06/23 Whistleblower Limited 25

N/119139 2017/06/23 2017/06/23 Swire Resources Limited 18

N/119140 2017/06/23 2017/06/23 Swire Resources Limited 25

N/119141 2017/06/23 2017/06/23 Swire Resources Limited 18

N/119142 2017/06/23 2017/06/23 Swire Resources Limited 25

N/119146 2017/06/23 2017/06/23 王世財

Wong Sai Choi

20

N/119147 2017/06/23 2017/06/23 王世財

Wong Sai Choi

20

N/119151 2017/06/23 2017/06/23 海豚高科技有限公司 30

N/119152 2017/06/23 2017/06/23 FrieslandCampina Nederland B.V. 05

N/119153 2017/06/23 2017/06/23 FrieslandCampina Nederland B.V. 29

N/119154 2017/06/23 2017/06/23 FrieslandCampina Nederland B.V. 30

N/119155 2017/06/23 2017/06/23 FrieslandCampina Nederland B.V. 32

N/119161 2017/06/23 2017/06/23 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. 28

N/119167 2017/06/23 2017/06/23 梁曉峰

Leong Hio Fong

19

N/119168 2017/06/23 2017/06/23 梁曉峰

Leong Hio Fong

37

N/119169 2017/06/23 2017/06/23 梁曉峰

Leong Hio Fong

03

N/119170 2017/06/23 2017/06/23 新綠茵閣餐飲管理有限公司 43

N/119171 2017/06/23 2017/06/23 Universal Entertainment Corporation 09

N/119172 2017/06/23 2017/06/23 Universal Entertainment Corporation 09

N/119173 2017/06/23 2017/06/23 Universal Entertainment Corporation 09

N/119174 2017/06/23 2017/06/23 Universal Entertainment Corporation 09

N/119175 2017/06/23 2017/06/23 Universal Entertainment Corporation 09

N/119179 2017/06/23 2017/06/23 mixi, Inc. 09

N/119180 2017/06/23 2017/06/23 mixi, Inc. 41

N/119213 2017/06/23 2017/06/23 Philip Morris Products S.A. 34

N/119214 2017/06/23 2017/06/23 De Beers UK Limited 14

N/119215 2017/06/23 2017/06/23 De Beers UK Limited 35

N/119216 2017/06/23 2017/06/23 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28
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N/119218 2017/06/23 2017/06/23 廣州暨北生物科技有限公司 03

N/119227 2017/06/23 2017/06/23 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/119244 2017/06/23 2017/06/23 Langham Hotels International Limited 43

N/119245 2017/06/23 2017/06/23 Asia Bon Company Limited 20

N/119246 2017/06/23 2017/06/23 Asia Bon Company Limited 21

N/119251 2017/06/23 2017/06/23 阮銀釗 30

N/119252 2017/06/23 2017/06/23 阮銀釗 35

N/119262 2017/06/23 2017/06/23 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/119264 2017/06/23 2017/06/23 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/119265 2017/06/23 2017/06/23 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/119266 2017/06/23 2017/06/23 新興縣翔順餐廚具有限公司 08

N/119267 2017/06/23 2017/06/23 新興縣翔順餐廚具有限公司 11

N/119268 2017/06/23 2017/06/23 新興縣翔順餐廚具有限公司 21

N/119269 2017/06/23 2017/06/23 新興縣翔順餐廚具有限公司 08

N/119270 2017/06/23 2017/06/23 新興縣翔順餐廚具有限公司 11

N/119271 2017/06/23 2017/06/23 新興縣翔順餐廚具有限公司 21

N/119272 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 12

N/119273 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119274 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 16

N/119275 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119276 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 35

N/119277 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 25

N/119278 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119279 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119280 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119281 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119282 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 27

N/119283 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119284 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 27

N/119285 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119286 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119287 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119288 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 03

N/119289 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 14

N/119290 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 16
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N/119291 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 18

N/119292 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 20

N/119293 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 24

N/119294 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 25

N/119295 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 26

N/119296 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 35

N/119297 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 09

N/119298 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 12

N/119299 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119300 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 03

N/119301 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 05

N/119302 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 09

N/119303 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 12

N/119304 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 14

N/119305 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 15

N/119306 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 16

N/119307 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 20

N/119308 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 25

N/119309 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119310 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 35

N/119311 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 39

N/119312 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 09

N/119313 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119314 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 16

N/119315 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119316 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 12

N/119317 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 20

N/119318 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 24

N/119319 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 27

N/119320 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119321 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 35

N/119322 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 05

N/119323 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 11

N/119324 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 16

N/119325 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 18
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N/119326 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 21

N/119327 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 24

N/119328 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 25

N/119329 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 27

N/119330 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119331 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 35

N/119332 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 25

N/119333 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 35

N/119334 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 25

N/119335 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 35

N/119336 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 24

N/119337 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 25

N/119338 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 24

N/119339 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 25

N/119340 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 24

N/119341 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 25

N/119342 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 28

N/119343 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 35

N/119344 2017/06/23 2017/06/23 Geoffrey, LLC 35

N/119345 2017/06/23 2017/06/23 SUISOSUM CO., LTD. 11

N/119365 2017/06/23 2017/06/23 Grupo Pestana, S.G.P.S. S.A. 43

N/119372 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 05

N/119373 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 03

N/119374 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 01

N/119375 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 05

N/119376 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 03

N/119377 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 01

N/119378 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 05

N/119379 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 03

N/119380 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 01

N/119381 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 01

N/119382 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 03

N/119383 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 05

N/119384 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 01

N/119385 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 03
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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/119386 2017/06/23 2017/06/23 FAGRON B.V. 05

N/119392 2017/06/23 2017/06/23 SHIONOGI HEALTHCARE & CO., LTD. 05

N/119395 2017/06/23 2017/06/23 WITZ CO., LTD. 28

N/119396 2017/06/23 2017/06/23 WITZ CO., LTD. 25

N/119397 2017/06/23 2017/06/23 陳淑華 30

N/119398 2017/06/23 2017/06/23 WITZ CO., LTD. 28

N/119399 2017/06/23 2017/06/23 WITZ CO., LTD. 25

N/119400 2017/06/23 2017/06/23 麵神有限公司 09

N/119401 2017/06/23 2017/06/23 麵神有限公司 41

N/119402 2017/06/23 2017/06/23 麵神有限公司 43

N/119403 2017/06/23 2017/06/23 麵神有限公司 09

N/119404 2017/06/23 2017/06/23 麵神有限公司 41

N/119405 2017/06/23 2017/06/23 麵神有限公司 43

N/119409 2017/06/23 2017/06/23 Lim Han Yong 35

N/119410 2017/06/23 2017/06/23 Lim Han Yong 41

N/119413 2017/06/23 2017/06/23 林詠 43

N/119414 2017/06/23 2017/06/23 Chrome Hearts LLC 06

N/119415 2017/06/23 2017/06/23 Chrome Hearts LLC 06

N/119416 2017/06/23 2017/06/23 Chrome Hearts LLC 06

N/119435 2017/06/23 2017/06/23 Piaggio & C. S.p.A. 14

N/119437 2017/06/23 2017/06/23 SHINING CO., LTD. 25

N/119438 2017/06/23 2017/06/23 SHINING CO., LTD. 25

N/119453 2017/06/23 2017/06/23 International Well Building Institute PBC 42

N/119454 2017/06/23 2017/06/23 International Well Building Institute PBC 09

N/119455 2017/06/23 2017/06/23 International Well Building Institute PBC 16

N/119456 2017/06/23 2017/06/23 International Well Building Institute PBC 42

N/119457 2017/06/23 2017/06/23 International Well Building Institute PBC 09

N/119458 2017/06/23 2017/06/23 International Well Building Institute PBC 16

N/119459 2017/06/23 2017/06/23 International Well Building Institute PBC 42

N/119460 2017/06/23 2017/06/23 International Well Building Institute PBC 16

N/119461 2017/06/23 2017/06/23 International Well Building Institute PBC 37

N/119462 2017/06/23 2017/06/23 International Well Building Institute PBC 41

N/119463 2017/06/23 2017/06/23 International Well Building Institute PBC 42

N/119464 2017/06/23 2017/06/23 International Well Building Institute PBC 37

N/119465 2017/06/23 2017/06/23 International Well Building Institute PBC 42



11258 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 29 期 —— 2017 年 7 月 19日

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.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/099332 2017/06/23 施,純霖 

SI SON LAM

30 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/099334 2017/06/23 施,純霖 

SI SON LAM

30 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/099336 2017/06/23 施,純霖 

SI SON LAM

30 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/099337 2017/06/23 施,純霖 

SI SON LAM

30 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/103095 2017/06/23 王海濤 41 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款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/106225 2017/06/29 Albion Co., Ltd. 03 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/106226 2017/06/29 Albion Co., Ltd. 03 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/106228 2017/06/29 Albion Co., Ltd. 03 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/106230 2017/06/29 Albion Co., Ltd. 03 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/106236 2017/06/29 Albion Co., Ltd. 21 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/106237 2017/06/29 Albion Co., Ltd. 21 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/108664 2017/06/29 九偉貓（北京）健康科技有限

公司

19 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/109157 2017/06/28 LEHMAN HOLDINGS, 

LIMITED

05 第214條第2款b）項，結合第215條。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º.
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編號 

N.º

批示日期 

Data de 

despacho

申請人 

Requerente

類別 

Classe

備註 

Observações 

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/109158 2017/06/28 LEHMAN HOLDINGS, 

LIMITED

16 第9條第1款c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/109159 2017/06/28 LEHMAN HOLDINGS, 

LIMITED

20 第9條第1款c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/109160 2017/06/28 LEHMAN HOLDINGS, 

LIMITED

32 第214條第2款b）項，結合第215條。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º.

N/109161 2017/06/28 LEHMAN HOLDINGS, 

LIMITED

35 第9條第1款c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/111435 2017/06/23 藝們有限公司 

ART MO LIMITADA

41 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/111610 2017/06/29 新武二餐飲管理一人有限公司 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 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/112054 2017/06/29 Hang Heung IP Holdings 

Limited

30 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/112055 2017/06/29 Hang Heung IP Holdings 

Limited

30 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/112056 2017/06/29 Hang Heung IP Holdings 

Limited

30 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/112281 2017/06/29 陳文儒 43 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/112820 2017/06/19 廣州梅戈絲亞貿易有限公司 32 第9條第1款c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/112945 2017/06/16 李冬梅 

Lei Tong Mui

12 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
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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.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/112947 2017/06/23 超盈文化有限公司 41 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/112949 2017/06/23 超盈文化有限公司 41 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/113085 2017/06/22 文燊集團有限公司 30 第214條第1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 1 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

註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/120868 2017/06/23 Rye Rye Oy 33 第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/120869 2017/06/23 Rye Rye Oy 33 第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/010713

(10844-M)

P/010726

(10857-M)

P/011263

(11285-M)

P/011264

(11286-M)

P/011597

(11560-M)

P/011598

(11561-M)

P/011725

(11571-M)

P/011761

(11607-M)

P/012770

(12723-M)

P/013025

(12921-M)

P/013026

(12922-M)

P/013027

(12923-M)

P/013059

(12340-M)
N/000658

N/000801 N/000803 N/001111 N/001112 N/001176 N/001178 N/001226

N/001240 N/001257 N/001258 N/001271 N/001272 N/001274 N/001275

N/001357 N/009970 N/009971 N/010840 N/010851 N/010852 N/010853
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編號

N.º

N/010854 N/010855 N/010856 N/010894 N/010904 N/010906 N/010908

N/010918 N/010919 N/010920 N/010921 N/010922 N/011014 N/011015

N/011016 N/011026 N/011027 N/011053 N/011118 N/011123 N/011125

N/011126 N/011127 N/011128 N/011129 N/011130 N/011132 N/011135

N/011144 N/011150 N/011157 N/011158 N/011159 N/011160 N/011161

N/011162 N/011167 N/011169 N/011178 N/011181 N/011182 N/011183

N/011184 N/011185 N/011189 N/011191 N/011194 N/011202 N/011203

N/011281 N/011282 N/011283 N/011284 N/011285 N/011286 N/011287

N/011288 N/011289 N/011290 N/011291 N/011292 N/011293 N/011294

N/011295 N/011296 N/011297 N/011298 N/011301 N/011322 N/011410

N/011424 N/011596 N/011597 N/011646 N/011725 N/011726 N/011804

N/011871 N/011872 N/011874 N/011875 N/011880 N/011881 N/011905

N/011906 N/011939 N/011940 N/011958 N/011959 N/011960 N/011961

N/011962 N/011963 N/011964 N/011965 N/011966 N/011967 N/011968

N/011969 N/011998 N/011999 N/012001 N/012002 N/012003 N/012007

N/012008 N/012009 N/012012 N/012013 N/012014 N/012017 N/012018

N/012019 N/012020 N/012038 N/012041 N/012059 N/012063 N/012064

N/012065 N/021307 N/022653 N/022654 N/043018 N/043019 N/043022

N/043023 N/043024 N/043025 N/043026 N/043027 N/043028 N/043029

N/045193 N/045194 N/045195 N/045196 N/045197 N/045218 N/045290

N/045291 N/045292 N/045293 N/045665 N/046424 N/046801 N/046948

N/046949 N/046998 N/047260 N/047361 N/047362 N/047363 N/047364

N/047365 N/047366 N/047396 N/047397 N/047398 N/047417 N/047418

N/047419 N/047420 N/047421 N/047422 N/047423 N/047424 N/047425

N/047426 N/047427 N/047428 N/047429 N/047430 N/047431 N/047432

N/047433 N/047434 N/047439 N/047440 N/047442 N/047443 N/047444

N/047445 N/047446 N/047447 N/047448 N/047449 N/047450 N/047451

N/047452 N/047462 N/047463 N/047464 N/047635 N/047636 N/047646

N/047647 N/047648 N/047660 N/047661 N/047831 N/047832 N/047833

N/047834 N/047838 N/047918 N/047919 N/047996 N/047997 N/047998

N/048021 N/048022 N/048023 N/048119 N/048372 N/048394 N/048395

N/048396 N/048397 N/048423 N/048479 N/048487 N/048488 N/048509

N/048621 N/048622 N/048623 N/048624 N/048625 N/048626 N/048682

N/048683 N/048684 N/048685 N/048706 N/048707 N/048809 N/048810

N/048811 N/048812 N/048813 N/048822 N/048826 N/048827 N/048828
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編號

N.º

N/048829 N/048982 N/048983 N/049012 N/049013 N/049085 N/049086

N/049087 N/049097 N/049129 N/049130 N/049147 N/049175 N/049180

N/049181 N/049182 N/049209 N/049210 N/049255 N/049592 N/049593

N/049604 N/049605 N/049607 N/049608 N/049616 N/049626 N/049627

N/049628 N/049629 N/049630 N/049649 N/049650 N/049654 N/049707

N/049708 N/049755 N/049830 N/049831 N/049832 N/049833 N/049834

N/049835 N/049912 N/049913 N/050116 N/050117 N/050118 N/050135

N/050145 N/050146 N/050147 N/050148 N/050149 N/050284 N/050285

N/050307 N/050308 N/050399 N/050470 N/050473 N/050643 N/050644

N/050713 N/050750 N/050780 N/050781 N/050938 N/050975 N/050976

N/050977 N/050978 N/050979 N/051027

附註

Averbamento

編號

N.°

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/002418

（2314-M)

N/005136

N/015805

N/021209

2017/06/13 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

CITIZEN HOLDINGS 

KABUSHIKI 

KAISHA, que também 

exerce o comércio 

sob a denominação 

CITIZEN HOLDINGS 

CO., LTD.

Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 

trading as Citizen Watch Co., Ltd.

P/013569

（13490-M)

N/014378

N/014419

N/014420

N/076071

2017/06/13 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

Citizen Tokei 

Kabushiki Kaisha 

（Citizen Watch Co., 

Ltd.)

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 

also trading as Citizen Holdings Co., 

Ltd., com sede em 1-12, 6-Chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, 

Japan

P/013569

（13490-M)

N/014378

N/014419

N/014420

N/050993

N/050994

N/052244

N/053563

N/058789

N/062591

N/066771

N/067015

N/067016

N/067017

N/074861

N/074862

N/075183

N/075184

N/076071

N/076378

N/081406

N/082280

N/082281

2017/06/13 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Citizen Holdings 

Kabushiki Kaisha 

also trading as Citizen 

Holdings Co., Ltd.

Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 

trading as Citizen Watch Co., Ltd.
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編號

N.°

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/066772

N/067010

N/067011

N/067012

N/067013

N/067014

N/087561

N/087562

N/088344

N/091854

N/091980

N/011116 2017/06/21 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Smithers-Oasis

Company

295 South Water Street, Suite 201 

Kent, Ohio 44240, USA

N/011646 2017/06/22 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Fancl Corporation 89-1  Ya m a s h i t a-c h o, N a k a-k u, 

Yokohama, Kanagawa-ken, Japan

N/011804 2017/06/13 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Reebok International 

Limited

4th Floor, 11/12 Pall Mall, London 

SW1Y 5LU, United Kingdom

N/013111

N/013112

2017/06/16 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Carabao Tawandang 

Co., Ltd

393 Silom Building, 7th-10th Floor, 

393 Si lom Road, Si lom, Bangrak, 

Bangkok10500, Thailand

N/013509

N/034341

N/034342

N/034343

2017/06/21 轉讓

Transmissão

福建柒牌集團有限公司

Fujian Qi Group Co., 

Ltd.

福建柒牌時裝科技股份有限公司，地

址為中國福建省晉江市英林鎮柒牌時

尚產業園1號

Fu j i a n S e v e n B ra n d Fa s h i o n & 

Technology Co., Ltd.

N/029130

N/029131

N/029132

N/029133

N/029134

N/029135

N/029136

N/029137

N/029138

N/029139

N/029140

N/029141

N/029142

2017/06/22 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Asahi Glass Company, 

Limited

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-Ku, 

Tokyo 100-8405, Japan

N/030038

N/030039

N/030040

N/030041

2017/06/16 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Block Drug Company, 

Inc.

C o r p o ra t i o n S e r v i c e C o m p a n y, 

Princeton South Corporate Center, 

Suite 160, 100 Charles Ewing Blvd., 

Ewing, New Jersey 08628, United 

States

N/034882

N/034883

2017/06/20 轉讓

Transmissão

Rich Products

Corporation

Saputo Dairy Foods USA, LLC, com 

sede em 2711 North Haskell Avenue,  

Dallas, Texas 75204, USA

N/046948

N/046949

2017/06/20 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

ABALONE 18 Rua Jacqueline Auriol — 78280 

Guyancourt, France

更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

ABALONE KANAÏ KIDS
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編號

N.°

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

轉讓

Transmissão

KANAÏ KIDS ASMODEE GROUP, com sede em 

18 Rue Jacqueline Auriol — Quartier 

Villaroy — 78280 Guyancourt, France

N/046998 2017/06/22 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

榮藝科技有限公司

AP Advance 

Technology Ltd

香港香港仔黄竹坑業發街2號志聯興工

業大廈11樓B室

Flat B, 11/F., Gee Luen Hing Industrial 

Building, 2 Yip Fat Street, Wong Chuk 

Hang, Aberdeen, Hong Kong

N/047822 2017/06/22 更改權利人之法律

性質

M o d i f i c a ç ã o d a 

natureza jurídica 

do titular

FINANCIERE 

BATTEUR SA

FINANCIERE BATTEUR SAS

N/047996

N/047997

N/047998

2017/06/26 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

福建諾奇股份有限公司

FUJIAN NUOQI Co., 

Ltd

中國福建省泉州經濟技術開發區祟文

路55號

No. 55, Chongwen Road, Development 

Zone, Quanzhou, Fujian Province, 

China

N/048372 2017/06/16 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

United States Polo 

Association

1400 Centrepark Blvd., Suite 200, 

West Palm Beach, Flor ida 33401, 

United States 

N/048982

N/048983

2017/06/16 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

QBE Insurance Group 

Limited

Level 27, 8 Chifley Square, Sydney 

NSW 2000, Australia

N/049654 2017/06/20 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Fraser and Neave, 

Limited

4 3 8  A l e x a n d r a  R o a d , # 2 0 - 0 0 

Alexandra Point,  Singapore 119958, 

Singapore

N/050713 2017/06/23 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

譚焯歡

TAM CHEOK FUN

澳門氹仔南京街111號花城利豐大厦3

樓M

N/050975

N/050976

N/050977

N/050978

N/050979

2017/06/23 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Tan Heong San 

— Importação e 

Exportação, Limitada

澳門工業園北街51-67號檀香山中心1至

3樓及地下

N/054499

N/094145

2017/06/19 轉讓

Transmissão

寶倈國際有限公司 蔡修慧，地址為香港葵涌大連排道

21-23號宏達工業中心八樓805室

N/055031

N/055032

N/084111

2017/06/19 轉讓

Transmissão

浙江大自然鞋業有限公

司

浙江卓詩尼控股有限公司，地址為中

國浙江省溫州市龍灣區狀元街道三期

工業區大自然路6號第4層

Zhejiang Josiny Holding Co., Ltd., 

com sede em Floor 4, No.6, Daziran 

Road, 3rd Period Industrial Zone, 

Zhuangyuan Street, Longwan District, 

Wenzhou City, Zhejiang Province, 

China
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編號

N.°

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/058254 2017/06/20 轉讓

Transmissão

阿莫納瑞尼藥業有限公

司

A. Menarini Industrie 

Farmaceutiche Riunite 

S.r.l.

A .  M e n a r i n i  F a r m a c e u t i c a 

Internazionale S.r.l., com sede em Via 

dei Sette Santi 1 — Firenze — Italy

轉讓

Transmissão

A. Menarini 

Farmaceutica 

Internazionale S.r.l. 

A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte. 

Ltd., com sede em 30 Pasir Panjang, 

#08-32 Mapletree Business City — 

Singapore 117440

N/060974 2017/06/23 轉讓

Transmissão

潘友林 深圳雲貴兄弟文化傳播有限公司，地

址為中國廣東省深圳市前海深港合作

區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳

市前海商務秘書有限公司)

N/064902

N/064903

2017/06/13 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

L&L – Publishing 

（Macau) Limited

Macau Lifestyle Media Ltd.

2017/06/13 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Macau Lifestyle Media 

Ltd.

Avenida da Praia Grande, 409, China 

Law Building, 21F, Macau

N/069051

N/069052

N/069053

N/069054

N/069055

N/113172

N/113173

N/113174

N/113175

N/113176

2017/06/26 轉讓

Transmissão

普威科技有限公司 

MUTUAL WAY 

TECHNOLOGY CO., 

LTD

八方雲集（薩摩亞）國際股份有限公

司，地址為薩摩亞阿皮亞郵政信箱217

號

B A FA N G  Y U N J I  （S A M O A ) 

INTERNATIONAL CO., LTD, com 

sede em P.O. Box 217, Apia, Samoa

N/071838

N/071839

N/071840

2017/06/23 轉讓

Transmissão

廣東大明合金鋁型材有

限公司

肇慶新大明鋁業有限公司，地址為中

國肇慶市鼎湖區永安鎮42區

N/075035

N/075036

N/075037

N/077310

2017/06/20 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Dining Innovation 

Holdings Pte. Ltd.

175A Bencoo len S t ree t#12-09/10 

Burlington Square, Singapore 189650

N/075035

N/075036

N/075037

N/077310

N/104700

N/104701

轉讓

Transmissão

Dining Innovation 

Holdings Pte. Ltd.

D I N I N G I N N O VAT I O N LT D. 

（K a b u s h i k i  K a i s h a  D I N I N G 

INNOVATION), com sede em 3-17-11 

Nishi-Azabu, Minato-Ku, Tokyo, Japan

N/078062

N/078063

2017/06/16 轉讓

Transmissão

Imaginex （Shanghai) 

Commercial Co., Ltd.

登美（上海）商貿有限公司, com sede 

em Room 2001-46, No. 600 Hengfeng 

Road, Zhabei District, Shanghai China

N/078742 2017/06/16 轉讓

Transmissão

愛點心有限公司 澳門明微貿易有限公司，地址為澳門

海灣南街寶翠花園利耀閣地下H鋪

N/081866

N/081867

N/081868

N/085122

2017/06/19 轉讓

Transmissão

卓爾悅（常州）電子科

技有限公司

卓爾悅國際控股有限公司，地址為香港

九龍煙廠街9號興發商業大厦21樓01室

JOYETECH INTERNATIONAL 

HOLDING CO., LIMITED, 
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編號

N.°

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/083313 2017/06/16 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

BA&SH 67 avenue Raymond Pointcare （Lots 

28 Et 29), 75116 Paris, France

N/093783

N/093784

2017/06/20 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

MPK GROUP, INC. MP Group Inc.

N/094065 2017/06/13 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

西鐵城控股股份有限公

司

Citizen Holdings 

Kabushiki Kaisha 

also trading as Citizen 

Holdings Co., Ltd.

Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 

trading as Citizen Watch Co., Ltd.

N/095174

N/105134

N/105135

N/112231

N/112232

N/115526

N/115527

2017/06/13 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

關承業 Av. General C. Branco 45, Fl 01, Flat D, 

Ed. Wang On, Macau

N/099637

N/099638

N/099639

2017/06/22 轉讓

Transmissão

ThreeBond Holdings 

Co., Ltd.

ThreeBond Co., Ltd., com sede em 

4-3-3 Minamiosawa, Hachioj i-shi, 

Tokyo, Japan

N/102981

N/102982

N/102983

N/102984

N/102985

N/102986

N/102987

N/102988

2017/06/22 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

CJ OliveNetworks Co., 

Ltd.

10th FL TWINCITY, 366, Hangang- 

-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of 

Korea

N/108688

N/108689

N/108690

2017/06/15 轉讓

Transmissão

DURAS INC. INANNA CO., LTD. （Kabushiki 

Kaisha INANNA), com sede em 12-

9, Sendagaya 4 chome, Shibuya-ku, 

Tokyo, 151-0051, Japan

N/110187

N/110188

N/110189

N/110190

N/110191

2017/06/16 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Dallmeier electronic 

GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 16, 93047 Regensburg, 

Germany

N/111754

N/111755

N/111756

2017/06/15 轉讓

Transmissão

Sophia Webster SOPHIA WEBSTER LIMITED, com 

sede em 79 Leonard Street, London, 

EC2A 4QS, United Kingdom

2017/06/16 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

SOPHIA WEBSTER 

LIMITED

109-123 Clifton Street, London, EC2A 

4LD, United Kingdom

N/112341 2017/06/20 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Forward ventures Co., 

Ltd

Coupang Corp.

更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Coupang Corp. 18th Floor （Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 

Republic of Korea
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編號

N.°

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/113239 2017/06/13 轉讓

Transmissão

Bonchon International 

Inc.

Jinduk Seo, com sede em Gyeongdong 

Jade APT 103-2004, 197,

Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, 

Busan, Republic of Korea

N/114517 2017/06/22 轉讓

Transmissão

SCOOT PTE. LTD. Tiger Airways Singapore Pte. Ltd., 

com sede em 25 Airline Road, Airline 

House, Singapore 819829

部分放棄

Renúncia parcial

編號 N.° N/062739 e N/063782

批示日期 Data de despacho 2017/06/19

權利人Titular The Net-a-Porter Group Limited

放棄部分 Parte renunciada

零售服務；透過互聯網頁提供與服裝、帽具及鞋類、珠寶、鐘錶、潮流配飾、紡織品、化妝品、非藥用梳妝品、眼鏡的售賣有

關的在線零售服務；透過電視頻度提供與服裝、帽具及鞋類、珠寶、鐘錶、潮流配飾、紡織品、化妝品、非藥用梳妝品、眼鏡

的售賣有關的零售服務；透過電話或流動電話或流動裝置提供與服裝、帽具及鞋類、珠寶、鐘錶、潮流配飾、紡織品、化妝

品、非藥用梳妝品、眼鏡的售賣有關的零售服務；以直接營銷方式提供與服裝、帽具及鞋類、珠寶、鐘錶、潮流配飾、紡織

品、化妝品、非藥用梳妝品、眼鏡的售賣有關的零售服務；提供與零售服務相關的資訊和諮詢；商業管理諮詢；在挑選產品上

提供諮詢和協助；替他人作廣告；上述所有活動並不包括透過傳統商店（B&M）的商品零售。

Serviços de vendas a retalho; fornecimento de serviços de vendas a retalho e on-line relacionados com a venda de vestuário, 

chapelaria e calçado, joalharia, relógios, acessórios de moda, têxteis, cosméticos, preparados para toilette não medicinal, óculos, 

através de uma página da Internet; o fornecimento de serviços de vendas a retalho relacionados com a venda de vestuário, 

chapelaria e calçado, joalharia, relógios, acessórios de moda, têxteis, cosméticos, preparados para toilette não medicinal, óculos, 

através de um canal de televisão; o fornecimento de serviços de vendas a retalho relacionados com a venda de vestuário, 

chapelaria e calçado, joalharia, relógios, acessórios de moda, têxteis, cosméticos, preparados para toilette não medicinal, 

óculos, através de um telefone ou telemóvel ou dispositivo de telecomunicações móveis; o fornecimento de serviços de 

vendas a retalho relacionados com a venda de vestuário, chapelaria e calçado, joalharia, relógios, acessórios de moda, têxteis, 

cosméticos, preparados para toilette não medicinal, óculos, por moda de marketing directo; o fornecimento de informações 

e assessoria relacionados com serviços de vendas a retalho; consultoria de gestão de negócios comerciais; fornecimento de 

assessoria e assistência na selecção de produtos; publicidade para terceiros; todas as operações supra excluindo a venda a 

retalho de artigos através de lojas tradicionais (B&M).

編號 N.° N/80012

批示日期 Data de despacho 2017/06/19

權利人Titular The Net-a-Porter Group Limited

放棄部分 Parte renunciada

Serviços de vendas a retalho relacionados com vestuário, chapelaria e calçado, joalharia, relógios, acessórios de moda, 

têxteis, cosméticos, preparados para toilette não medicinal, produtos para cuidados de higiene pessoal, estojos de cuidados 

de higiene pessoal, produtos de toilette não medicinal, (cosméticos), artigos ópticos, estojos para transporte, artigos de 

couro, estojos para telemóveis, capas para telemóveis, computadores tablet, computadores portáteis, malas de viagem,
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etiquetas para malas de viagem, carteiras e capas para passaporte, carteiras, sacos de mão e todo tipo de malas, livros, velas, 

equipamento áudio, auriculares, caixas altifalantes, altifalantes sem fio, auriculares, auscultadores; agregação para o benefício 

de terceiros de vestuário, chapelaria e calçado, joalharia, relógios, acessórios de moda, têxteis, cosméticos, preparados para 

toilette não medicinal, produtos para cuidados de higiene pessoal, estojos de cuidados de higiene pessoal, produtos de 

toilette não medicinal, (cosméticos), artigos ópticos, estojos para transporte, artigos de couro, estojos para telemóveis, capas 

para telemóveis, computadores tablet, computadores portáteis, malas de viagem, etiquetas para malas de viagem, carteiras 

e capas para passaporte, carteiras, sacos de mão e todo tipo de malas, livros, velas, equipamento áudio, auriculares, caixas 

altifalantes, altifalantes sem fio, auriculares, auscultadores permitindo aos clientes uma conveniente apreciação e aquisição 

desses produtos; o fornecimento de serviços de vendas a retalho através de um catálogo de encomendas por correio 

relacionados com vestuário, chapelaria e calçado, joalharia, relógios, acessórios de moda, têxteis, cosméticos, preparados 

para toilette não medicinal, produtos para cuidados de higiene pessoal, estojos de cuidados de higiene pessoal, produtos de 

toilette não medicinal (cosméticos), artigos ópticos, estojos para transporte, artigos de couro, estojos para telemóveis, capas 

para telemóveis, computadores tablet, computadores portáteis, malas de viagem, etiquetas para malas de viagem, carteiras 

e capas para passaporte, carteiras, sacos de mão e todo tipo de malas, livros, velas, equipamento áudio, auriculares, caixas 

altifalantes, altifalantes sem fio, auriculares, auscultadores; o fornecimento de serviços de vendas a retalho on-line através 

de uma página da Internet relacionados com vestuário, chapelaria e calçado, joalharia, relógios, acessórios de moda, têxteis, 

cosméticos, preparados para toilette não medicinal, produtos para cuidados de higiene pessoal, estojos de cuidados de higiene 

pessoal, produtos de toilette não medicinal, (cosméticos), artigos ópticos, estojos para transporte, artigos de couro, estojos 

para telemóveis, capas para telemóveis, computadores tablet, computadores portáteis, malas de viagem, etiquetas para malas 

de viagem, carteiras e capas para passaporte, carteiras, sacos de mão e todo tipo de malas, livros, velas, equipamento áudio, 

auriculares, caixas altifalantes, altifalantes sem fio, auriculares, auscultadores; o fornecimento de serviços de vendas a retalho 

por moda de marketing directo relacionado com vestuário, chapelaria e calçado, joalharia, relógios, acessórios de moda, têxteis, 

cosméticos, preparados para toilette não medicinal, produtos para cuidados de higiene pessoal, estojos de cuidados de higiene 

pessoal, produtos de toilette não medicinal (cosméticos), artigos ópticos, estojos para transporte, artigos de couro, estojos 

para telemóveis, capas para telemóveis, computadores tablet, computadores portáteis, malas de viagem, etiquetas para malas 

de viagem, carteiras e capas para passaporte, carteiras, sacos de mão e todo tipo de malas, livros, velas, equipamento áudio, 

auriculares, caixas altifalantes, altifalantes sem fio, auriculares, auscultadores; o fornecimento de informações e assessoria 

relacionados com serviços de vendas a retalho; consultoria de gestão de negócios comerciais; fornecimento de assessoria e 

assistência na selecção de produtos; serviços de promoção através do fornecimento de ligações patrocinadas para rede global 

de terceiros; serviços de publicidade e comerciais; publicidade para terceiros; todas as operações supra excluindo a venda a 

retalho de artigos através de lojas tradicionais (B&M).

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/118538 2017/06/19 六州酒店集團

SIX CONTINENTS HOTELS, INC. 

CROWN MELBOURNE LIMITED

N/118573 2017/04/03 衍生行有限公司 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 

LIMITED

N/118574 2017/04/03 衍生行有限公司 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 

LIMITED

N/119011 2017/05/15 Kracie Home Products, Ltd. BEIERSDORF AG

N/119605 2017/06/05 Geneve Holdings Sdn. Bhd. Prada S.A.
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編號 

N.º

提交日期 

Data de 

entrada

申請人 

Requerente

聲明異議人 

Oponente

N/120322 2017/06/19 國城醫藥有限公司 仙然康寶發展有限公司

N/120324 2017/06/19 國城醫藥有限公司 濟生堂製藥廠有限公司

CHAISENTOMG PHARMACEUTICAL 

FACTORY LIMITED

N/120342 2017/06/19 國城醫藥有限公司 香港偉昇貿易有限公司

N/120344 2017/06/19 國城醫藥有限公司 仙然康寶發展有限公司

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/119538 2017/06/16 晉江保樂力加酒業有限公司 Southcorp Brands Pty Limited

N/119540 2017/06/16 晉江保樂力加酒業有限公司 Southcorp Brands Pty Limited

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do 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 nome e insígnia de estabelecimen-

to 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

E/000253 2017/06/29 新武二餐飲管理一人有限公司 第9條第1款e）項。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
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發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、第

一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條

及第五條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direc-

ção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade 

Intelectual», publicam)-se a seguir a extensão de pedidos) de patente de invenção.

[21] 編號 N.º  : J/002554 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/11

[71] 申請人 Requerente : 烏鴉陽光創意股份有限公司

   Raven Sun Creative, Inc.

 地址 Endereço  : 2539 Route 29, Middle Grove, New York 12850, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : L．F．阿爾菲耶里, P．施皮爾迪納

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201480073476.6 2014/11/18 CN 105916560A 2016/08/31

[51] 分類 Classificação  : A63G31/16

[54] 標題 Título  : 塔騎乘設備。

   Passeio de torre.

[57] 摘要 Resumo  : 遊樂園騎乘設備設置為，其讓乘坐者以與乘坐者可見的屏幕上顯示的視頻影像同步的方式運

動。在一個實施例中，騎乘設備包括用於支撐乘坐者的乘坐臺、支撐所述台的滑車、垂直地引導

滑車的塔、用於讓滑車沿塔垂直地運動的馬達系統、用於讓所述臺相對於滑車運動、投影器系

統、屏幕、和讓所述臺的運動和位於所述臺中的任何乘坐者與投射到屏幕上的影像同步運動的

控制器。控制器適於使用馬達和/或促動器系統以與顯示在屏幕上的影像同步的方式定位所述

臺。 

 附圖 Figura : 

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

2013/11/18 61/905,383 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002556 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/11

[71] 申請人 Requerente : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
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 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 松本重充, 服部靖志, 豐福昌志, 森本真二, 大仁將揮, 小島拓人, 加來智弘, 伊藤光博 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201580031044.3 2015/04/09 CN 106459024A 2017/02/22

[51] 分類 Classificação  : C07D413/14, C07D213/82, C07D231/14, C07D333/38, C07D333/40, C07D407/12, 

C07D409/12, C07D417/12, C07D417/14, C07D285/08, C07D285/135, A61K31/421, 

A61K31/166

[54] 標題 Título  : 環丙胺化合物及其用途。

   Composto de ciclopropanamina e os respectivos fins.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供具有賴氨酸特異性脫甲基酶-1抑制作用的化合物，並且可用作藥物，例如用作精神

分裂症、發育障礙，特別是具有智力殘疾的疾病（例如，自閉症譜系障礙、Rett綜合徵、唐氏綜

合徵、Kabuki綜合徵、脆性X綜合徵、Kleefstra綜合徵、1型神經纖維瘤病、Noonan綜合徵、結

節性硬化症）、神經變性疾病（例如，阿爾茨海默病、帕金森病、脊髓小腦變性（例如，齒狀核

紅核蒼白球丘腦下部萎縮）和亨廷頓病）、癲癇（例如，Dravet綜合徵）或藥物依賴等的預防或

治療劑。由下式表示的化合物或其鹽，其中每個符號如本說明書中所定義。 

 附圖 Figura : 

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

2014/04/11 2014-082057 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002568 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/25

[71] 申請人 Requerente : 柯爾馬克有限責任公司

   CUREMARK, LLC

 地址 Endereço  : 411 Theodore Fremd Avenue, Suite 206 South, Rye, New York 10580, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : J．M．法倫, M．黑爾, J．F．西格斯, J．J．法倫

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201610852104.4 2012/04/20 CN 106310242A 2017/01/11

[51] 分類 Classificação  : A61K38/48, A61K38/47, A61K38/46, A61P25/18, A61P25/22, A61P25/00

[54] 標題 Título  : 用於治療神經精神障礙的化合物。

   Compostos para tratamento de distúrbios neuropsiquiátricos.

[57] 摘要 Resumo  : 本文描述了組合物，其包括消化酶並且配製以減少神經精神障礙的一種或多種症狀。本文還描

述了用於使用消化酶和它們的衍生物治療患有神經精神障礙的個體以緩解神經精神障礙的症

狀的方法。該方法包括以有效減少神經障礙的一種或多種症狀的量向個體施用有效量的天然

或重組來源的消化酶或它們的衍生物。 

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

2011/04/21 61/477,988 美國 Estados Unidos da América
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授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.

[21] 編號 N.º  : J/001492 [22] 申請日 Data de pedido  : 2014/08/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 小池竜樹, 吉川真人, 安藤春陽, W.J.法納比 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280049068.8 2012/10/03 CN 103842356B 2017/03/15

[51] 分類 Classificação  : C07D401/10, C07D401/14, C07D405/14, C07D413/10, C07D413/14, C07D417/14, 

C07D498/08, A61K31/506, A61K31/444, A61P25/28

[54] 標題 Título  : 用於治療神經變性疾病的1-芳基羰基-4-氧-哌啶化合物。

   Compostos de “1 - arylcarbonyl - 4 - oxy - piperidine” para o tratamento de doenças neu-

rodegenerativas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了用作預防或治療神經變性疾病及其類似疾病藥物的化合物或其鹽。本發明涉及式

（I）表示的化合物或其鹽，其中各個基團如說明書中所定義。 

 附圖 Figura : 

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

2011/10/07 2011-222741 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001529 [22] 申請日 Data de pedido  : 2014/09/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 大力系统有限公司

   DALI SYSTEMS CO. LTD.

 地址 Endereço  : Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, Ge-

orgetown, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade  : 開曼群島 Caimanesa 
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[72] 發明人 Inventor : 金完鐘 KIM, Wan-Jong, 肖恩．帕特里克．斯特普爾頓 STAPLETON, Shawn Patrick 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280045910.0 2012/09/24 CN 103858337B 2017/05/03

[51] 分類 Classificação  : H03F1/26

[54] 標題 Título  : 用於增加多信道寬帶通信系統中數字預失真的帶寬的系統和方法。

   Sistema e método para aumentar a largura de banda para pre-distorção digital existente no 

sistema de comunicação de banda larga de multi-canal.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了一種用於增加在寬帶通信系統中所採用的R F功率放大器的瞬時帶寬或工作帶寬的數字

預失真綫性化方法。本發明的實施方式提供了一種通過使用集成在多信道寬帶無綫發射器的

現有數字平臺中的反饋濾波器來增加DPD綫性化帶寬的方法。本發明的實施方式結合DPD反

饋路徑中的低功率帶通濾波器來使用DPD反饋信號。 

 附圖 Figura : 

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

2011/09/22 61/538,042 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002526 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/03/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 卡菲塔利系统股份有限公司

   CAFFITALY SYSTEM S.P.A.

 地址 Endereço  : Via Panigali 38, 40041 Gaggio Montano (BO), Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 發明人 Inventor : G.阿庫斯

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380030052.7 2013/06/06 CN 104334473B 2016/12/14

[51] 分類 Classificação  : B65D85/804

[54] 標題 Título  : 用於製作飲料的器皿。

   Cápsula para fazer bebidas.

[57] 摘要 Resumo  : 一種容納粉末狀食品物質的器皿（1），粉末狀食品物質可通過使水經過它被提取以製作飲料，

器皿（1）包括主體（2）和固定至主體（2）的蓋子（6），主體（2）包括下壁（3）和側壁（4）。蓋子

（6）和下壁（3）的中央部分（8）分別可刺穿以允許注射水進入器皿（1）中和從器皿（1）提取飲

料。在蓋子（6）與下壁（3）之間，並且在靠近下壁（3）的位置中，存在對於飲料可透過的過濾器

（9），其留住粉末狀食品物質，過濾器至少主要由固定至主體（2）的柔性材料的成層的薄片製

成，並且將粉末狀食品物質至少與中央部分（8）分離。柔性材料的薄片成形成主要在中央部分

（8）處形成朝向蓋子（6）的至少一個突起（10）。在突起（10）處，過濾器（9）與中央部分（8）

相間隔並且存在隔間（12），其位於過濾器（9）與中央部分（8）之間，在那裏穿刺元件可在穿透

中央部分（8）之後被插入，而不損壞過濾器（9）。 
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 附圖 Figura : 

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

2012/06/08 VR2012A000121 意大利 Itália

[21] 編號 N.º  : J/002528 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/03/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 直流醫療有限責任公司

   DFM, LLC

 地址 Endereço  : 932 Southwood Blvd., Incline Village, NV 89451, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 戈登．B．畢少普, 凱文．C．羅賓 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380033298.X 2013/04/29 CN 104602646B 2016/12/14

[51] 分類 Classificação  : A61F2/24

[54] 標題 Título  : 具有導入器導管的假體植入物輸送裝置。

   Dispositivo para transporte de implantes protéticos com cateteres de introdução.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了通過微創過程展開心血管假體植入物的輸送系統以及方法。輸送系統包括導入

器導管、具有近端和遠端的輸送導管，以及密封組件，其中，輸送導管遠端的外直徑大於導入器

導管的遠端的內直徑。 

 附圖 Figura : 

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

2012/05/01 61/640,862 美國 Estados Unidos da América

2012/09/28 61/707,744 美國 Estados Unidos da América

2013/02/26 13/777,745 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002545 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/06

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 阿爾比馬爾公司

   ALBEMARLE CORPORATION

 地址 Endereço  : 4350 Congress Street, Suite 700, Charlotte, North Carolina 28209, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 
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[72] 發明人 Inventor : A．薩卡, A．G．蔡勒, A．F．斯庫夫卡, J．J．斯普林格, B．K．阿辛克, M．E．羅扎諾夫

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380053579.1 2013/10/09 CN 104918912B 2017/02/22

[51] 分類 Classificação  : C07C231/06, C07C237/44, C07C213/08,  C07C231/02, C07C231/12, C07C253/14, 

C07C253/30

[54] 標題 Título  : 2-氨基-4,6-二甲氧基苯甲酰胺和其他苯甲酰胺化合物的合成方法。

   Processos para síntese de 2-amino-4,6-dimetoxibenzamida e de outros compostos benza-

midas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供合成2-氨基-4,6-二甲氧基苯甲酰胺

和化合物I的其他苯甲酰胺的方法：
   

   

   

   

   （化合物I）其中R
1
,R

2
,R

3
,和R

4各自獨立地代表氫，C1-C6烷基,或C1-C6

烷氧基；其中R
6和R

7各自獨立地代表氫，C1-C6烷基，保護基，或定向取代基。

   

  : 

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

2012/10/15 61/713688 美國 Estados Unidos da América

2013/08/07 61/863193 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002548 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 廣州市無級制動科技有限責任公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省廣州市高新技術產業開發區科學大道231號、233號裙樓B1B2棟一層至四層知商谷

國際知識產權眾創空間辦公卡位C-02號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 吳志強 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201410759553.5 2014/12/12 CN 104500681B 2017/01/18
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[51] 分類 Classificação  : F16H47/08

[54] 標題 Título  : 一種複合型閥控充液式液力偶合器以及起動器。

   Um tipo de acoplador hidráulico de válvula controlado composto e líquido preenchido e 

arrancador.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種複合型閥控充液式液力偶合器以及起動器，其技術方案要點是，輸出行星架

（21）與輸出齒輪副（13）聯接，輸入齒輪副（8）與輸入行星架（28）聯接，輸出齒輪（29）與聯

接輸入齒輪副（9）聯接，聯接輸入齒輪副（9）與輸入大齒輪（26）聯接，輸出雙聯行星架（24）

與聯接輸出齒輪副（10）聯接，輸出小齒輪（25）與變速機構（5）以及聯接齒輪副（11）聯接，聯

接齒輪（19）與輸入齒圈（23）聯接，聯接齒輪副（11）與閥控充液式液力偶合器（12）聯接，閥

控充液式液力偶合器（12）與輸入齒輪（22）聯接。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002552 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/11

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 小野藥品工業株式會社

   ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 1-5, Doshomachi 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka 541-8526 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : S.考特尼, C.亞諾德, S.弗拉納甘, G.布雷斯, J.巴克, 市原收, E.加多利尤, A.理查德森, 近藤隆史, 

今川昭, 中谷真悟, 鈴木亮, 神山祥

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280070352.3 2012/12/20 CN 104136431B 2017/03/15

[51] 分類 Classificação  : C07D401/14, C07D471/04, C07D487/04, A61K31/437, A61K31/519, A61P9/00

[54] 標題 Título  : 作為凝血因子XIa抑制劑的吡啶酮和嘧啶酮衍生物。

   Derivados de piridinona e pirimidinona que serve como inibidores do factor de XIA.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了通式（I）的化合物、它們的鹽和N-氧化物，以及其溶劑合物和前藥（其中，變量

如說明書所定義）。通式（I）的化合物是凝血因子X Ia的抑制劑，它們可有效用於預防和/或治

療血栓栓塞疾病。 

 附圖 Figura : 

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

2011/12/21 1122139.7 英國 Reino Unido

2012/09/27 1217290.4 英國 Reino Unido

[21] 編號 N.º  : J/002553 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/11

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23
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[73] 權利人 Titular : 艾尼納製藥公司

   Arena Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço  : 6154 Nancy Ridge Drive, San Diego, California 92121, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : R.M.瓊斯, J.萊曼, 陳為橋, J.愛德華茲, G.馬奎茲, M.E.摩根, A.J.M.薩德奎, 金善姬

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310463590.7 2011/09/21 CN 103539791B 2017/01/11

[51] 分類 Classificação  : C07D413/14, A61K31/506, A61P3/00, A61P3/10, A61P19/10, A61P19/02, A61P29/00, 

A61P1/02, A61P19/08, A61P9/00, A61P25/16, A61P5/50, A61P3/06, A61P9/10, A61P9/12, 

A61P27/12, A61P13/12, A61P25/02, A61P25/28, A61P25/14, A61P3/04

[54] 標題 Título  : GPR119受體調節劑和對與其相關的障礙的治療。

   Moduladores do receptor de GPR119 e o tratamento de distúrbios relacionados com os 

mesmos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及GPR119受體激動劑：3-氟-4-（5-氟-6-（4-（3-（2-氟丙-2-基）-1,2,4-噁二唑-5-基）

哌啶-1-基）嘧啶-4-基氨基）-N,N-二甲基苯甲酰胺；3-氟-4-（5-氟-6-（4-（3-（2-氟丙-2-基）

-1,2,4-噁二唑-5-基）哌啶-1-基）嘧啶-4-基氨基）-N-甲基苯甲酰胺；和3-氟-4-（5-氟-6-（4-（3-

（2-氟丙-2-基）-1,2,4-噁二唑-5-基）哌啶-1-基）嘧啶-4-基氨基）苯甲酰胺及其藥用鹽、溶劑化

物和水合物，其可按單一藥物形式或與一種或多種其它藥物例如DPP-I V抑制劑、雙胍類、 -

葡萄糖苷酶抑制劑、胰島素類似物、磺酰脲類、SGLT2抑制劑、氯茴苯酸類、噻唑烷二酮類或

抗糖尿病肽類似物的聯用形式用於治療例如選自以下的障礙：與GPR119受體相關的障礙；通

過增加腸降血糖素分泌而得以改善的狀況；通過提高血液腸降血糖素水準而得以改善的狀況；

以低骨量為特徵的狀況；與代謝相關的障礙；II型糖尿病；肥胖；和與其相關的併發症。 

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

2010/09/22 61/385,410 美國 Estados Unidos da América

2011/04/22 61/478,262 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002557 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/12

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 株式会社CIJ

   COMPUTER INSTITUTE OF JAPAN, LTD.

 地址 Endereço  : 1-2-24 Hiranuma, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2200023, Japão

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 井上信一郎 Shinichiro INOUE, 降為浩司  Koji FURIHATA 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280070985.4 2012/10/10 CN 104137524B 2017/03/08

[51] 分類 Classificação  : H04M3/56, H04N7/15

[54] 標題 Título  : 信息處理系統、信息處理終端、信息處理方法以及會議系統。

   Sistemas para tratamento de informações, terminais para tratamento de informações, mé-

todos para tratamento de informações e sistemas para reuniões.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明的資訊處理系統（會議系統（2））採用多個信息處理終端（4-1、4-2、4-3...4-N），與網

絡（8）無綫連接的多個信息處理終端構成組（6），該組內的一個信息處理終端成為起點終端

（4S），與該起點終端的生成對應地上述組內的資訊處理終端成為協調終端（4C），根據上述
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起點終端所生成的同步資訊，上述起點終端與上述協調終端同步，使上述協調終端執行與上述

起點終端的處理動作對應的處理。由此，可提高各信息處理終端的協調功能，可提高信息同步

功能以及信息交換功能。 

 附圖 Figura : 

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

2012/03/30 2012-080220 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002559 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/12

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 默沙東公司

   Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço  : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : A.A.阿查布, M.D.阿爾特曼, Y.鄧, S.卡塔, J.D.卡茨, J.L.梅索特, H.周, M.麥克戈萬, M.P.克里

斯托弗, Y.加西亞, N.J.安東尼, F.X.弗拉德拉利納斯, L.楊, C.穆, X.王, F.施, B.葉, S.張, X.趙, 

R.張, K.C.馮, X.冷

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380070631.4 2013/11/15 CN 104918940B 2017/03/08

[51] 分類 Classificação  : C07D473/34, A61K31/52, A61P19/02, A61P11/00, A61P37/00, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 人磷脂酰肌醇3-激酶 的嘌呤抑制劑。

   Inibidores da purina de fosfatidilinositol 3-quinase delta humano.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供式I的化合物，其為PI3K- 抑制劑並因此有用於治療PI3K- -介導的疾病，諸如炎

症、哮喘、COPD和癌症。 

 附圖 Figura : 

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

2012/11/16 61/727,392 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002560 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/18

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23
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[73] 權利人 Titular : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogoyo-ku, Kyoto, 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田泰 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280064419.2 2012/12/19 CN 104023800B 2017/03/22

[51] 分類 Classificação  : A63F1/12

[54] 標題 Título  : 簡易洗牌裝置。

   Dispositivo simples para baralhar as cartas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種混洗紙牌，對混洗紙牌再次混洗來避免發生不正當行為。洗牌裝置（1）具有：

多張紙牌（2），包含用於判定紙牌真僞的信息；兩個紙牌放置臺（3），用於放置紙牌（2）的捆

束；共用的紙牌儲牌器（4），將從兩個紙牌放置臺（3）放出的紙牌存放於一處。為了從紙牌放

置臺（3）將紙牌（2）一張一張地向紙牌儲牌器（4）放出而在兩個紙牌放置臺（3）各自的下方

設置放出輥（5）及放出輥（6）。控制裝置（8）具有張數決定機構，該張數決定機構為了不同時

從兩個紙牌放置臺（3）放出紙牌必定僅從一方的紙牌放置臺（3）放出紙牌（2），並且以使一次

放出紙牌的張數在規定值的範圍內每次隨機變更的方式來決定放出張數，並控制所述放出機

構。 

 附圖 Figura : 

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

2011/12/26 2011-290696 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002561 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/18

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 科樂美遊戲公司

   KONAMI GAMING, INCORPORATED

 地址 Endereço  : 585 Konami Circle, Las Vegas, Nevada 89119, US

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 井上淳之, 小暮將規 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280071462.1 2012/03/19 CN 104185493B 2017/02/22

[51] 分類 Classificação  : A63F9/24

[54] 標題 Título  : 抽彩環、抽彩環單元、遊戲機及其控制方法。

   Anel de lotaria, unidade de anel de lotaria, máquina de jogo e o respectivo método para 

controlo.
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[57] 摘要 Resumo  : 一種抽彩環（12）包括第一環（12b）和第二環（12a），第一環（12b）和第二環（12a）為環形並

且同心地設置，以便形成層；以及約束設備（21），其在約束狀態和鬆開狀態之間操作，約束

狀態用於約束第一環（12b）和第二環（12a）以便第一環（12b）和第二環（12a）以同一中心整

體旋轉，鬆開狀態用於鬆開約束狀態以便第一環（12b）和第二環（12a）相對旋轉，其中，沿

旋轉方向在第一環（12b）處設置有容納物理抽彩介質（B）的容納單元（16），以及信息提供

單元（25），其沿旋轉方向設置，以便分別對應經過層的容納單元（16），並且分別與在第二環

（12a）處提供的預定信息相關聯。 

 附圖 Figura : 

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

2012/03/19 PCT/US2012/029680 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002562 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/18

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 美國遊戲系統有限責任公司

   AGS LLC

 地址 Endereço  : 5475 South Decatur Blvd., Suite 100, Las Vegas, NV 89118, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : T．J．舍爾伯恩, T．旺納科特

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280052064.5 2012/08/27 CN 104010705B 2017/03/01

[51] 分類 Classificação  : A63F5/00

[54] 標題 Título  : 輪盤改進系統和方法。

   Sistema e métodos para melhoramento de roletas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了用於改進的遊戲的系統、方法和裝置，其中一個或多個球被推進到旋轉的轉輪

中，除了別的部件之外，包括轉輪叠合裝置和系統。 

 附圖 Figura : 

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

2011/08/25 61/527,247 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/002563 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/19

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 大力系統有限公司

   DALI SYSTEMS CO. LTD.

 地址 Endereço  : Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, 

Georgetown, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade  : 開曼群島 Caimanesa 

[72] 發明人 Inventor : 肖恩．帕特里克．斯特普爾頓 STAPLETON, Shawn, Patrick, 薩沙．特拉伊科維奇 TRAJKO-

VIC, Sasa 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380007517.7 2013/01/31 CN 104221293B 2017/02/22

[51] 分類 Classificação  : H04B1/00

[54] 標題 Título  : 用於在分布式天綫系統中對信號進行路由的系統。

   Sistema utilizado para encaminhar os sinais do sistema de antena distribuída.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了一種用於在分布式天綫系統中對信號進行路由的系統，該系統包括位於本地位置的多個

本地數字接入單元（DAU）。該多個本地DAU中的每個本地DAU彼此耦合，並且該多個本地

DAU中的每個本地DAU能夠操作用於在該多個本地DAU之間對信號進行路由。該多個本地

DAU中的每個本地DAU包括一個或更多個基站收發信台（BTS）RF連接。該多個BTS RF連

接中的每個BTS RF連接能夠操作用於耦合至BTS的一個或更多個扇區中的一個扇區。該系統

還包括位於遠端位置的多個遠端DAU。該多個遠端DAU彼此耦合，並且該多個遠端DAU能

夠操作用於在該多個遠端DAU之間傳輸信號。 

 附圖 Figura : 

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

2012/01/31 61/592,747 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002564 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/19

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 科樂美遊戲股份有限公司

   KONAMI GAMING, INCORPORATED

 地址 Endereço  : 585 Konami Circle, Las Vegas, NV 89119 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 井上淳之, 奧秋政人, 平井友晃 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280069233.6 2012/02/08 CN 104136085B 2017/02/22
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[51] 分類 Classificação  : A63B71/00

[54] 標題 Título  : 遊戲機、以及控制計算機的控制方法和其中使用的計算機程式。

   Máquinas de jogo, método de controlo para controlar as máquinas de jogo e os respectivos 

programas de computador utilizados.

[57] 摘要 Resumo  : 遊戲機（1）使用中心單元（3），所述中心單元（3）利用對球（B）的物理操作以通過抽出來選擇

至少一個袋（16），並且遊戲機（1）包括：相機（32），所述相機（32）被放置成能夠對袋（16）

拍照；中心監視器（11），所述中心監視器（11）可以顯示由相機（32）拍攝的視頻圖片；以及

傳感器（31），所述傳感器（31）檢測通過抽出所決定的袋（16）。並且，遊戲機（1）基於傳感器

（31）的檢測結果，從由相機（32）拍攝的視頻圖片中指定預定視頻圖片範圍，以使得在選擇了

所選的袋（16）時預定視頻圖片範圍包括所選的袋（16）的視頻圖片，並且，遊戲機（1）基於所

指定的預定視頻圖片範圍內的視頻圖片將預定視頻圖片顯示在中心監視器（11）上。 

 附圖 Figura : 

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

2012/02/08 PCT/US2012/024259 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002565 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 綠色能源有限公司

   Green Source Energy LLC

 地址 Endereço  : 506 West 14th Street, Suite C, Austin, Texas 78701, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 范良正 FAN, Liang-tseng  , 沙赫拉姆．雷薩．沙菲 SHAFIE, Mohammad Reza, 朱立爾斯．

麥可．陶拉斯 TOLLAS, Julius Michael, 威廉．亞瑟．菲茲胡格．李 LEE, William Arthur 

Fitzhugh 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380017313.1 2013/02/01 CN 104271212B 2017/03/29

[51] 分類 Classificação  : B01D11/02, C10G1/04

[54] 標題 Título  : 用於從孔性介質中回收和/或去除試劑的方法。

   Métodos de recolha e/ou de remoção de reagentes nos meios porosos.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了組合物和方法，所述組合物和方法通過使用溶劑提取組合物從溶劑處理過的材料中移

除、溶解、提取、回收和/或去除溶劑和/或任何溶劑相關液體，或滲透通過溶劑處理過的材料的

孔或表面，所述溶劑提取組合物用於接觸溶劑處理過的材料並將所述溶劑和任何溶劑相關液

體與溶劑處理過的材料以及溶劑提取組合物分離。 

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

2012/02/02 61/594,129 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/002566 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 科樂美遊戲公司

   KONAMI GAMING, INCORPORATED

 地址 Endereço  : 585 Konami Circle, Las Vegas, Nevada 89119, US

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 奧秋政人 Masato OKUAKI, 清水利秋 Toshiaki SHIMIZU, 平井友晃  Tomoaki HIRAI 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280073307.3 2012/03/20 CN 104321806B 2017/03/22

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32

[54] 標題 Título  : 遊戲機、控制計算機的控制方法以及其中使用的計算機程序。

   Máquinas de jogo, método de controlo para controlar as máquinas de jogo e os respectivos 

programas de computador utilizados.

[57] 摘要 Resumo  : 一種遊戲機（1），當至少一個球（14）在遊戲桌（11）上移動且球（14）到達溝槽（15）時，給出

預定利好。並且，遊戲機（1）包括照相機（16），其獲取用於辨別遊戲桌（11）上的球（14）的狀

態的對象信息；基於照相機（16）獲取的對象信息，辨別遊戲桌（11）上球（14）的狀態；基於辨

別的結果，評估遊戲桌（11）上球（14）的狀態；並基於評估結果，改變遊戲桌（11）上球（14）的

狀態，使評估結果變化。 

 附圖 Figura : 

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

2012/03/20 PCT/US2012/029752 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002567 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 加尼梅德藥物公司

   GANYMED PHARMACEUTICALS AG

 地址 Endereço  : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[73] 權利人 Titular : 約翰內斯．古勝伯格美因茲大學

   JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ

 地址 Endereço  : Saarstrasse 21, 55122 Mainz, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 發明人 Inventor : 烏爾．沙欣 SAHIN, Ugur, 厄茲萊姆．圖雷奇 TÜRECI, Özlem, 米夏埃爾．科斯洛夫斯基 

KOSLOWSKI, Michael, 科登．沃爾特 WALTER, Korden, 斯特凡．韋爾 WÖLL, Stefan, 瑪

麗亞．克羅伊茨貝格 KREUZBERG, Maria, 貝恩德．胡布納 HUBNER, Bernd, 米夏埃爾．

埃爾代連 ERDELJAN, Michael, 米夏埃爾．魏歇爾 WEICHEL, Michael 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280022739.1 2012/04/20 CN 103748112B 2017/02/15
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[51] 分類 Classificação  : C07K16/30, A61K39/395

[54] 標題 Título  : 用於治療表達密蛋白6之癌症的抗體。

   Anticorpo para tratamento do cancro de expressão claudina 6.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供可用作治療劑的抗體，其用於治療和/或預防與表達CLDN6之細胞相關的疾病，包

括腫瘤相關的疾病，例如卵巢癌、肺癌、胃癌、乳腺癌、肝癌、胰腺癌、皮膚癌、惡性黑色素瘤、

頭頸癌、肉瘤、膽管癌、膀胱癌、腎癌、結腸癌、胎盤絨毛膜癌、子宮頸癌、睾丸癌和子宮癌。 

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

2011/05/13 11004004.5 歐洲聯盟 União Europeia

2011/05/13 61/486,071 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002569 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/25

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 米里亞姆．格瑪．索龍多

   SORONDO, Miriam, Gema

 地址 Endereço  : 999 Brickell Bay Drive, Apt 1010, Miami, FL 33131-2930, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 米里亞姆．格瑪．索龍多 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180062608.1 2011/04/18 CN 103283299B 2017/03/01

[51] 分類 Classificação  : H04W88/06, H04M1/72, H04W4/12

[54] 標題 Título  : 家庭/辦公電話本體內的蜂窩電話。

   Telefone celular incorporado no próprio telefone da casa/escritório.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明為一種用於放置在家庭或工作環境中的電話站，其可以通過CDMA和GSM通信頻帶和

如銥系統和其他類似系統的直接鏈路衛星通信發送和接收電話呼叫。通過使用蜂窩手機內的

天綫和CPU/帶有3信道切換裝置的切換硬件二者，本產品可以在世界上的每個蜂窩電話市場上

工作。包括一個蜂窩信號範圍擴展器以增強覆蓋率低的區域的信號強度。此外，將內置到該基

站上的互聯網路由器包括在內將允許本裝置與互聯網電話服務連接。為了擴展這種電話的功

能性，我們可以嵌入一個WiFi無綫互聯網熱點天綫，用於與其他WiFi功能裝置共享互聯網連

接。本產品還可以用作一台使用其USB端口的完整計算機。 

 附圖 Figura : 

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

2010/12/29 12/930,133 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002570 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/25

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 輝淩公司
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   FERRING B.V.

 地址 Endereço  : Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade  : 荷蘭 Holandesa 

[72] 發明人 Inventor : 蘇達爾科迪．阿拉加薩米, 姜廣成, 皮埃爾．里維爾, 克勞迪奧．丹尼爾．施泰加特, 哈維爾．蘇埃

拉斯-迪亞斯, 卡齊米日．維希涅夫斯基 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080047813.6 2010/10/21 CN 102711802B 2017/03/22

[51] 分類 Classificação  : A61K38/26, A61K38/16, A61K38/00

[54] 標題 Título  : 肽GLP-2激動劑。

   Angonista de péptido GLP-2.

[57] 摘要 Resumo  : 本文描述了具有改善的藥物動力學性質的新GLP-2類似物以及它們在疾病治療中的用途。 

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

2009/10/23 09173900.3 歐洲聯盟 União Europeia

2009/10/23 61/254,490 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002571 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 大鵬藥品工業株式會社

   TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018444, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 南里真人, 榊原福滿 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380023152.7 2013/05/14 CN 104302293B 2017/03/15

[51] 分類 Classificação  : A61K31/4465, A61P13/02, C07D211/50

[54] 標題 Título  : 用於壓力性尿失禁的預防劑和/或治療劑。

   Agente preventivo e/ou agente terapêutico para incontinência urinária resultante da pressão.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明所解決的問題是提供用於壓力性尿失禁的優異的預防劑和/或優異的治療劑。本發明提

供了包含有效量的4-哌啶基二苯基丙氧乙酸酯或其鹽和藥物載體的用於壓力性尿失禁的預防

劑和/或治療劑。 

 附圖 Figura : 

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

2012/05/15 2012-111843 日本 Japão
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[21] 編號 N.º  : J/002572 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 四川賽諾唯新生物技術有限公司

   SICHUAN SINO-INNOVATION BIOTECHNOLOGY CO., LTD

 地址 Endereço  : 中國四川省成都市錦江工業開發區金石路456號3棟1層1室郵編610063

   3-1-1, 456 Jinshi Road, Jinjiang Industrial Park, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, China 

610063

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 龍凱 Kai LONG, 廖立東 Lidong L
1
AO, 王萬 Wan WANG 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201610235304.5 2016/04/15 CN 105859684B 2017/03/22

[51] 分類 Classificação  : C07D401/04, C07D413/14, C07D417/14, C07D401/14, A61K31/496, A61K31/5377, 

A61K31/541, A61P35/00, A61P35/02, A61P29/00, A61P37/06, A61P11/00, A61P11/06, 

A61P19/02, A61P17/06

[54] 標題 Título  : 一種稠環化合物、其製備方法和應用及其中間體化合物。

   Um tipo de composto de anel condensado, o respectivo método de preparação e de aplica-

ção e o seu composto intermediário.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種稠環化合物、其製備方法和應用及其中間體化合物。該化合物可以用作磷脂酰

肌醇3-激酶的抑制劑。 

[21] 編號 N.º  : J/002573 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : （株）韓美顧樂博建築事事務所

   HANMIGLOBAL CO., LTD

 地址 Endereço  : (Samsung-dong, Dosimgonghang Tower) 36, Teheran-ro 87-gil Gangnam-gu Seoul 135-973, 

Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade  : 南韓 Sul-Coreana 

[72] 發明人 Inventor : 金奉基 Bong Kee KIM, 李炳日 Byung Il LEE 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201480002736.0 2014/03/28 CN 104736779B 2017/03/15

[51] 分類 Classificação  : E04B1/35

[54] 標題 Título  : 每兩天上升一個樓層的混凝土結構體施工方法。

   Método para construção de estrutura de concretos, em que um andar é construído em cada 

dois dias.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明為將基準層地面劃分為多個作業區域，從被劃分的作業區域的一側區域開始在混凝土

樓板地面上進行標記、安裝柱鋼筋、安裝柱模板、安裝牆體模板、安裝支柱、安裝用於建造上

層地面的樓板模板和鋼筋之後，從完成作業的區域開始澆築混凝土，在澆築基準層的第二天開

始進行上層施工的工程，並且，該施工方法的特徵在於，在所述混凝土混合早強劑，使得要在所

需時間內完成的強度在初期快速地發展，並最大限度地縮短施工中所需的各個工程之間的作

業要素和所需時間，從而，大幅縮短了每一樓層的施工期限。該施工法的核心為打破了以往的

建築作業運用方式的陳舊觀念，是對於模殼運用的最優選的工程管理系統。根據本發明，將以

往每一個樓層的建築時間從5∼10天縮短為2天，從而，大幅提高了勞動生產性，並通過工期縮

短，劃時代地減少了間接費用和金融費用等，進而，能夠大大提高建築商的事業性。 

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

2013/03/29 10-2013-0034569 南韓 Coreia do Sul
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[21] 編號 N.º  : J/002574 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/06/23

[73] 權利人 Titular : 株式會社電通

   DENTSU INC.

 地址 Endereço  : 1-8-1 Higashi-Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 飯島章夫, 岸勇希, 森直樹, 吉田健太郎, 中澤大輔 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280024417.0 2012/03/28 CN 103563390B 2017/02/08

[51] 分類 Classificação  : H04N21/41, H04N21/462, H04N21/4722, H04N21/84

[54] 標題 Título  : 詳細信息管理系統。

   Sistema de gestão de informações detalhadas.

[57] 摘要 Resumo  : 提供一種詳細信息管理系統，構成為可以通過簡單的操作來在手中的遙控器等的終端裝置的

顯示器上實時地顯示與視聽場景聯動的詳細信息。本發明的詳細信息管理系統（1）包括：監視

器裝置（40），構成為對內容進行視聽；監視器管理裝置（10），與監視器裝置（40）連接，包括

構成為取得與用戶正在通過該監視器裝置（40）視聽的內容對應的內容判斷數據、輸出所取得

的該內容判斷數據的內容資訊管理部（M-1）；服務管理裝置（20），構成為輸入從監視器管理

裝置（10）輸出的內容判斷數據，從所輸入的該內容判斷數據抽出與時間軸對應的關鍵詞，基

於所抽出的該關鍵詞取得終端裝置顯示用數據，輸出所取得的該終端裝置顯示用數據；以及遠

程操作式的終端裝置（30），構成為輸入從服務管理裝置（20）輸出的終端裝置顯示用數據，在

顯示畫面上顯示所輸入的該終端裝置顯示用數據，並且把針對在該顯示畫面上所顯示的該終

端裝置顯示用數據的來自視聽者的響應反饋到服務管理裝置（20）。 

 附圖 Figura : 

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

2011/03/28 2011-069509 日本 Japão

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.
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[21] 編號 N.º  : I/001426 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/01/12

[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] 發明人 Inventor : 續天曙 

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 一種遊戲之第三人跟注系統。

   Sistema de acompanhamento de apostas por terceiros de um tipo de jogo.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明為供一第三人對於複數遊戲機上進行遊戲的玩家的押注進行跟注，其包含一手持設備與

一遊戲伺服器，該遊戲伺服器包含一跟注單元與一賠付單元，其中該手持設備無線連接該複數

遊戲機，並讓該第三人選擇該複數遊戲機的至少一作為一跟注目標，該跟注單元取得該複數遊

戲機的遊戲結果，且依據該跟注目標的遊戲類型產生至少一供該第三人進行跟注的跟注選項，

讓該第三人選擇該至少一跟注選項的至少一個進行跟注，該賠付單元則連接該跟注單元取得

該第三人的該跟注選項與該跟注目標的該遊戲結果，並依據該跟注選項與該遊戲結果，對該第

三人進行賠付，據此提供一新穎玩法，來吸引玩家押注，進而提高營業額。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : I/001480 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/12

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[71] 申請人 Requerente : 阿魯策遊戲香港有限公司

   Aruze Gaming (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço  : 5F, Harbourfront Landmark, 11 Wan Hoi Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : 藤澤 真澄 FUJISAWA, Masumi, 稻村 幸紀 INAMURA, Yukinori, 北村 健太 KITAMU-

RA, Kenta 

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明的課題在於提供一種能夠消除遊戲的單調性的遊戲機。本發明的遊戲機執行以下處理：

（1A）正常模式用符號抽選處理，基於特定的符號抽選表，通過抽選決定重新配置在顯示裝

置的符號；（1B）將通過正常模式用符號抽選處理決定的符號重新配置後顯示在顯示裝置；

（1C）高概率模式用符號抽選處理，在顯示裝置中重新配置的多個符號的組合為特定的組合的

情況下，基於與上一次遊戲中使用的符號抽選表相比特定的符號被重新配置的概率規定得較

高的符號抽選表，通過抽選決定重新配置在顯示裝置的符號；（1D）將通過高概率模式用符號

抽選處理決定的符號重新配置後顯示在顯示裝置；（1E）重複所述（1C）及（1D）的處理。 

 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 2016-004588 日本 Japão

2016/01/13 2016-004684 日本 Japão

2016/01/13 2016-004687 日本 Japão

2016/01/13 2016-004644 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001481 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/01/12

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[71] 申請人 Requerente : 阿魯策遊戲香港有限公司

   Aruze Gaming (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço  : 5F, Harbourfront Landmark, 11 Wan Hoi Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : 藤澤 真澄 FUJISAWA, Masumi, 稻村 幸紀 INAMURA, Yukinori, 北村 健太 KITAMU-

RA, Kenta 

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明的課題在於提供一種能夠消除遊戲的單調性的遊戲機。本發明的遊戲機執行以下處理：

（1A）符號抽選處理，基於特定的符號抽選表，通過抽選從特定的卷盤中排列的多個符號中決

定重新配置的符號；（1B）參照通過所述符號抽選處理決定的所述符號及符號抽選表選擇表，

從多個符號抽選表中選擇一個符號抽選表；（1C）符號抽選處理，基於通過所述（1B）的處理

選擇的所述符號抽選表，通過抽選從所述特定的卷盤的下一預定重新配置的卷盤中排列的多

個符號中決定重新配置的符號。 

 附圖 Figura : 

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

2016/01/13 2016-004600 日本 Japão

2016/01/13 2016-004681 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.
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批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

I/001442 2017/06/28 2017/06/28 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment Corporation

阿魯策遊戲香港有限公司

Aruze Gaming (Hong Kong) Limited

註冊申請之拒絕

Recusa de pedidos de registo

編號 

N.º

批示日期 

Data de 

despacho

申請人 

Requerente

備註 

Observações 

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001523 2017/06/28 Shuffle Master, Inc. 第93條第1款。

N.º 1 do art.º 93.º.

答辯

Contestação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

I/001258 2017/06/21 TCS John Huxley Europe Limited Bruno Miguel DOS SANTOS NUNES

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.
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[21] 編號 N.º  : U/000207 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/10

[71] 申請人 Requerente : CMC（國際）貿易工程有限公司

 地址 Endereço  : 澳門和樂圍20號宏富工業大廈13樓A座 

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

[72] 發明人 Inventor : 張文真 CHEONG MAN CHAN 

[51] 分類 Classificação  : E05G 1/00

[54] 標題 Título  : 一種快速管理儲物櫃。

   Um tipo de armário com gerenciamento rápido.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型公開了一種快速管理儲物櫃，屬於儲物工具技術領域。所述的櫃體上方設置有控制

櫃，所述的櫃體由上至下依次設置有數個抽屜，所述的抽屜背部均設置有電控開關，所述的控

制櫃正面依次設置有掃描系統、工卡識別、指紋識別和觸摸屏，所述的拉手下方設置有拉手，所

述的控制櫃側面設置有散熱口，每一次放入取出都可以通過簡單的掃描進行自動記錄，何人何

時何位置取放何物品，只要輕輕一掃，全部可以記錄在案，方便查詢，並且到物品儲存達到一定

闕值時將自動通知前臺和後臺人員提醒及時補充物品，櫃子短小精悍，便於部署到各個客戶需

要的地方，方便使用者可以隨用隨取，適用於複雜環境和人員條件下貴重物品的管理。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : U/000208 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/10

[71] 申請人 Requerente : CMC（國際）貿易工程有限公司

 地址 Endereço  : 澳門和樂圍20號宏富工業大廈13樓A座 

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

[72] 發明人 Inventor : 張文真 CHEONG MAN CHAN 

[51] 分類 Classificação  : E05G1/00

[54] 標題 Título  : 一種自動管理儲物櫃。

   Um tipo de armário com gerenciamento automático.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型公開了一種自動管理儲物櫃，屬於儲物櫃技術領域。所述的櫃體上方設置有控制

櫃，所述的櫃體由上至下依次設置有數個第一抽屜，所述的第一抽屜背部均設置有電控開關，

所述的控制櫃正面依次設置有第二抽屜、第一抽屜按鍵開關和指紋模塊，所述的控制櫃背部從

左至右依次設置有AC電源開關、系統開關、網絡接口、鎖和散熱風扇，所述的鎖下方設置有拉

手，所述的控制櫃側面設置有散熱口，設計合理，進行貴重物品的自動管理，不需要專人集中

管理，適用於複雜環境和人員條件下貴重物品的管理。 

 附圖 Figura : 
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更正

Rectificações

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/083313 權利人（2014年9月3日第36期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Titular (B.O. da RAEM n.º 36, II 

Série, de 3 de Setembro de 2014)

BA&S H, S o c i é t é p a r a c t i o n s 

simplifiée

BA&SH

N/118787 產品名單（2017年2月15日第7期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 7, II Série, de 15 de Fevereiro de 

2017)

Vestuário, calçado, chapelaria; 

sapatos.

Vestuário, calçado, chapelaria; 

sapatos; não sendo nenhum dos 

re f e r i d o s p ro d u t o s c i n t o s o u 

acessórios para cintos.

二零一七年六月二十九日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 29 de Junho de 2017. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $728,670.00）

(Custo desta publicação $ 728 670,00)
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每 份 售 價 $376.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 376,00


		2017-07-18T09:45:04+0800
	Chi Man TOU




