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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/112794 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : MGM Resorts International

 地址 Endereço : 3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente vestuário em malha, vestuário para criança, t-shirts, blusas, 

camisas, capas para a chuva, fatos de máscara, cachecóis, suspensórios para calças, cintos, 

aventais e babetes; calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Leão, caracteres chineses e letras em várias tonalidades de dourado (tal como exemplar de 

marca).

[210] 編號 N.º : N/112795 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : MGM Resorts International
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 地址 Endereço : 3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho; emissão de certificados de prendas que podem ser 

trocados por produtos ou serviços; fornecimento de instalações para reuniões e conven-

ções de negócios; fornecimento de informação no domínio das compras através da inter-

net; serviços de clube de clientes para jogadores de casino sob a forma de um programa de 

fidelização por recompensas dos clientes do casino; programas de concessão de incentivos 

dirigidos a jogadores de casino para promover a venda de produtos e serviços de terceiros; 

gestão de programas de incentivos de casino para terceiros; serviços de publicidade, infor-

mação corporativa, de marketing e promocionais; agenciamento de artistas; relações públi-

cas, prestação de todos estes serviços“on-line”por base de dados ou pela internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Leão, caracteres chineses e letras em várias tonalidades de dourado (tal como exemplar de 

marca).

[210] 編號 N.º : N/112796 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : MGM Resorts International

 地址 Endereço : 3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de serviços de formação; actividades desportivas e culturais; galerias 

de arte.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Leão, caracteres chineses e letras em várias tonalidades de dourado (tal como exemplar de 

marca).

[210] 編號 N.º : N/112797 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : MGM Resorts International

 地址 Endereço : 3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de comida e bebida; alojamento temporário; serviços de pousada, 

restaurante, bar, clube, café e salas de estar (“lounge’’); fornecimento de instalações para 

convenções e serviços de fornecimento de refeições.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Leão, caracteres chineses e letras em várias tonalidades de dourado (tal como exemplar de 

marca).

[210] 編號 N.º : N/114171 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/04

[730] 申請人 Requerente : Dallmeier electronic GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Bahnhofstraße 16, 93047 Regensburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Equipamentos e dispositivos eléctricos e electrónicos composto para os mesmos, nomeada-

mente para as notícias, transmissão de dados e imagens, computador e/ou controlo de en-

genharia; aparelhos para gravação e reprodução de dados, som e/ou imagens, em particular 

gravadores de vídeo, monitores, gravadores de vídeo; máquinas fotográficas, incluindo 

aqueles para imagens em movimento e imagens fixas, tais como câmaras de vídeo, câmaras 

electrónicas, câmaras digitais, câmaras de vídeo ou câmaras; dispositivos e equipamentos 

de alarme para protecção física, principalmente para edifícios e veículos; equipamentos de 

monitorização eléctrica para a protecção física, incluindo gravadores de vídeo, equipamen-

to de vídeo de vigilância, equipamentos para processamento de imagens e/ou reconheci-

mento de imagens e/ou avaliação de imagens, câmaras de vídeo, bem como a partir de tais 

dispositivos de equipamento e peças existentes para os dispositivos supra citados; sistemas 

de fechaduras eléctricas e electrónicas para edifícios, que consistem em fechaduras eléctri-

cas e electrónicas; computadores, PCs, impressoras, digitalizadores, monitores, discos rígi-

dos, discos para suportes de dados, tais como unidades de CD, impressoras de CD, unida-

des de disco, teclado, rato, cartões de computador, em particular cartões gráficos, placas de 

interface, cartões de memória, modems; software informático, em particular programas de 

computador de média armazenado, principalmente aqueles para alarmes e equipamentos 

e sistemas de vigilância, ferramentas de software, software de comunicação de dados para 

troca de dados electrónicos, em particular entre computadores, sistemas de computadores 

e interfaces, incluindo na Internet e/ou Intranet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114172 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/04

[730] 申請人 Requerente : Dallmeier electronic GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Bahnhofstraße 16, 93047 Regensburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de retalho e grosso, serviços de encomendas por correio, incluindo via Internet, 

com equipamentos eléctricos e electrónicos e seus dispositivos compostos, nomeadamente 
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para as notícias, transmissão de dados e imagens, sistemas de computadores e/ou de con-

trolo, dispositivos para gravação e reprodução de dados, sons e/ou imagens, em particular 

vídeos, monitores, gravadores de vídeo, máquinas fotográficas, incluindo aqueles para 

imagens em movimento e imagens fixas, tais como câmaras de vídeo, câmaras electrónicas, 

câmaras digitais, câmaras de vídeo, câmaras, dispositivos e sistemas de alarme para a pro-

tecção física, em particular para edifícios e veículos, dispositivos de monitiorização eléc-

trica para protecção de valores, incluindo gravadores de vídeo, equipamento de vídeo de 

vigilância, dispositivos para processoamento de imagens e/ou reconhecimento de imagens 

e/ou avaliação de imagens, câmaras de vídeo, e consistente de tais sistemas de dispositi-

vos e partes de dispositivos supra citados, sistemas de fechaduras eléctricas e electrónicas 

para edifícios, computadores, PCs, impressoras, digitalizadores, monitores, discos rígidos, 

discos para suportes de dados, tais como unidades de CD, impressoras de CD, unidades 

de disco, teclados, ratos, cartões de computador, em particular cartões gráficos, placas de 

interface, cartões de memória, modems, software informático em particular programas de 

computador em base de unidades, incluindo aqueles para alarmes e equipamentos e siste-

mas de vigilância, ferramentas de software, software de comunicação de dados para troca 

de dados electrónicos, em particular entre computadores, sistemas de computadores e in-

terfaces.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114173 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/04

[730] 申請人 Requerente : Dallmeier electronic GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Bahnhofstraße 16, 93047 Regensburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; transferência de dados e informações; fornecimento de acesso à base de 

dados; fornecimento de acesso à informação, imagens, dados de áudio e software através de 

redes, em particular via Internet; fornecimento de plataformas e portais na Internet; forne-

cimento de linhas de conversas, salas de conversas e fóruns electrónicos na Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114174 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/04

[730] 申請人 Requerente : Dallmeier electronic GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Bahnhofstraße 16, 93047 Regensburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Formação em vigilância e tecnologia de segurança; instrução, também o ensino à distância 

e sessões de informação e realização de workshops, em particular no sector de vigilância e 

tecnologia de segurança; desenvolvimento pessoal através de educação e formação; suporte 

editorial para sites de Internet.



13068 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2017 年 8 月 2 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114175 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/04

[730] 申請人 Requerente : Dallmeier electronic GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Bahnhofstraße 16, 93047 Regensburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de programação informáticos, incluindo criação, manutenção, manutenção e ac-

tualização de programas para processo de dados, em particular para alarmes, sistemas de 

fecho e monitorização de edifícios e veículos; fornecimento de programas de computador 

em redes de dados; consultoria de tecnologia da informação (IT), incluindo consultoria 

de hardware e software; instalação de programas informáticos; configuração de redes in-

formáticos por software; implementação, de programas informáticos em rede; criação de 

animações informáticas; conversão de programas e dados informáticos; computação em 

nuvem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114176 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/04

[730] 申請人 Requerente : Dallmeier electronic GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Bahnhofstraße 16, 93047 Regensburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Licenciamento de direitos da propriedade intelectual; aquisição de licenças de software; 

licenciamento de conceitos de franquias; licenciamento de software.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115471 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/15

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; hardware de computadores; hardware de computador utilizável; computa-

dores portáteis; computadores de tablete; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; 

telefones; telemóveis; telefones inteligentes; dispositivos de comunicação sem fios para 

transmissão de voz, dados, imagens, áudio e conteúdo multimédia; aparelhos de comunica-
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ção para redes; dispositivos electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar acesso à 

Internet e para o envio, recepção e armazenamento de chamadas telefónicas, correio elec-

trónico e outros dados digitais; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de pro-

porcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, correio 

electrónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreadores utilizáveis para activi-

dades físicas; pulseiras (instrumentos de medição); leitores de livros electrónicos; software 

de computador; software informático para instalação, configuração, operação ou controle 

de dispositivos móveis, telefones móveis, dispositivos portáteis, computadores, periféricos 

para computador, codificadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, e leitores de 

áudio e vídeo; software para o desenvolvimento de programas informáticos; software de 

jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia pré-gravado descarregável; dis-

positivos periféricos de computador; dispositivos periféricos para computador, telemóveis, 

dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligen-

tes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codificadores / descodificadores (set-

-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computador utilizáveis; 

periféricos de computador utilizáveis para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / 

descodificadores (set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e video; acelerómetros; 

altímetros; aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indicadores de pressão; monitores, ecrãs 

de exibição, ecrãs de exibição montados e fones de ouvido para uso com computadores, 

telefones inteligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e  codificadores / descodificadores (set-

-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; óculos 3D; óculos; 

óculos de sol; lentes para óculos; vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; ecrãs para computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inte-

ligentes, óculos inteligentes, e leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, almo-

fadas para rato, impressoras, unidades de disco, e discos rígidos; aparelhos para gravar e 

reproduzir sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; altifalantes; amplificadores 

e receptores de áudio; aparelhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos de grava-

ção de voz e reconhecimento de voz; auriculares, auscultadores; microfones; televisões; 

televisores e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores (set-top boxes); rádios; 

transmissores e receptores de rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento global (GPS); 

instrumentos de navegação; aparelhos de controlo remoto para controlar computadores, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, leitores e gravadores de áudio e video, televisões, altifalan-

tes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones móveis, dispositivos electrónicos mó-

veis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores 

e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos para armazenamento de dados; chips 

de computador; baterias; carregadores de bateria; conectores, acopladores, fios, cabos, car-

regadores, acopladores, estações de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; interfaces para computadores, peri-

féricos para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / 

descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã 

adaptados a monitores de computador; capas, sacos, estojos, capas protectoras, correias e  

cordões para computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, disposi-
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tivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscul-

tadores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e 

vídeo; varas para selfies (monopods manuais); carregadores de bateria para cigarros elec-

trónicos; colares electrónicos para treinar animais; agendas electrónicas; aparelhos para 

verificar a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos para aparelhos operados 

com moedas; máquinas para ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas de vo-

tar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de escolha de prémios; máquinas de telefax; 

aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos electrónicos; aparelhos 

de medir; pastilhas de silício [para circuitos integrados]; circuitos integrados; amplificado-

res; ecrãs fluorescentes; controlo remote; fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; 

instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electro-

lisadores; extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e 

equipamentos salva-vidas; avisadores de apito de alarme; desenhos animados; ensaiadores 

[aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar os cães; ímanes decorativos; veda-

ções electrificadas; retardadores de carro com controlo remoto portáteis; peúgas aquecidas 

electricamente.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/04/04 69874 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/115472 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/15

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

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

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

senvolvimento e manutenção de software de computador proprietário nos domínios de 

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

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

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

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

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

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

to de sítios web; fornecimento de software não descarregável on-line; fornecimento de 

software para o desenvolvimento de programas informáticos não descarregável on-line; 

fornecimento de software informático usado no desenvolvimento de outros softwares de 

aplicações não descarregável on-line; software informático usado no fornecimento de edu-

cação e formação em áreas de programação informática e desenvolvimento de aplicativos; 

fornecimento de software informático não descarregáveis on-line usado para computado-

res, dispositivos electrónicos digitais portáteis, dispositivos electrónicos digitais vestíveis/

móveis, e relógios inteligentes; serviços de Fornecedor de Serviços de Aplicação (ASP) que 
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incluem alojamento de aplicações de software de computador de terceiros; fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através de internet e outras redes de comunica-

ções electrónicas; serviços de computador, nomeadamente o fornecimento de uma selecção 

personalizada pelos usuários de notícias, eventos desportivos, tempo, comentários, e ou-

tras informações, conteúdos de periódicos, blogues, e sítios na web, e outros textos, áudio, 

vídeo, e conteúdo multimédia; criação de índices de informação online, sítios e outros re-

cursos disponíveis em redes globais de computadores para terceiros; serviços de armazena-

mento de dados electrónicos; serviços de rede social on-line; fornecimento de sítio web de 

rede social; serviços de cartografia e mapas; serviços de informações, assessoria e consulta-

doria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/04/04 69874 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/117681 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[730] 申請人 Requerente : Pyronix Ltd

 地址 Endereço : Pyronix House, Braithwell Way, Hellaby, Rotherham, South Yorkshire, S66 8QY, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos eletrónicos de controlo e de monitorização; aparelhos e instru-

mentos eletrónicos para detetar calor corporal, movimento e/ou luz; aparelhos e instru-

mentos de deteção de infravermelhos; dispositivos de detecção de movimento com receptor 

passivo de infravermelhos; alarmes e dispositivos de deteção de intrusos; extintores; de-

tetores de fumo; detetores de monóxido de carbono; aparelhos de alarme contra ataques; 

painéis de controlo para aparelhos de detecção de intrusos; dispositivos de detecção de 

movimento com receptor de infravermelhos; alarmes e dispositivos sem fios de detecção de 

intrusos; painéis de controlo sem fios para aparelhos de detecção de intrusões; aparelhos 

e instalações de comunicações; aparelhos e instalações de monitorização; sistemas de mo-

nitorização de incêndios e ambiental; sistemas de circuito fechado de televisão; aparelhos 

para a transmissão de rádio; aparelhos e instalações para a recepção e/ou transmissão de 

alarmes e/ou comunicações; equipamento de alarme social; sistemas de monitorização li-

gados em rede; telefones; telefones portáteis; equipamento telefónico; sistemas de gestão 

de cuidados constituídos por dispositivos e aparelhos de telessaúde e equipamentos para 

monitorização de dispositivos e aparelhos de telessaúde; dispositivos de alarme pessoal; 

detectores de queda; botões de emergência; dispositivos, aparelhos, instalações e sistemas 

de tele-saúde; sensores de embate; sensores; accionadores de rádio de alarme pessoal; 

painéis de comando; detetores; botões de chamada de emergência, botões de assistência a 

chamadas; sondas; aparelhos e instalações eletrónicos de controlo de portas; indicadores 

remotos; aparelhos de comando; dispositivos digitais de marcação telefónica; almofadas de 

pressão; detetores de monóxido de carbono; interruptores de cordão de puxar; sensores de 

temperatura; equipamento de comunicação de vídeo; amortecedores de som; dispositivos 

accionadores por fala; auscultadores telefónicos; equipamento de comunicação sem fios; 
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sistemas digitais de gestão de entrada em portas; aparelhos e sistemas de controlo eletró-

nico; aparelhos e sistemas para a recepção de comunicações; aparelhos e sistemas para a 

transmissão de comunicações; sistemas de gestão de chamadas telefónicas; monitores (dis-

play units); sistemas de comunicação de fala; sistema de comunicação de dados; aparelhos 

para iniciar, gerar e transmitir pedidos de assistência, chamadas de alarme e chamadas de 

emergência; aparelhos e instrumentos eletrónicos para o registo, a transmissão e a reprodu-

ção de sons, fala e imagens; telefones sem fios; ecrãs de visualização de mensagens; recep-

tores; transmissores; unidades centrais de controlo; consolas centrais; estações de sinaliza-

ção; interruptores indicadores; fiação de sistemas; terminais de sinalização e comunicação 

de fala; pagers; alarmes móveis; botões de chamada de emergência; acionadores manuais 

para ativação de alarmes pessoais; accionadores e dispositivos de chamada de rádio por-

táteis; aparelhos, sistemas, dispositivos e instalações de controlo elétricos; aparelhos de 

comando programáveis; aparelhos de controlo remoto; aparelhos de controlo remoto para 

uso com aparelhos de aquecimento, de iluminação, de produção de vapor, de secagem, de 

ventilação, de climatização, de distribuição de água e de segurança; aparelhos de regulação 

térmica; aparelhos para controlo da temperatura; aparelhos para controlo da temperatura; 

dispositivos de controlo de energia; aparelhos de controlo termostáticos; sensores térmi-

cos para uso em termóstatos; controlos térmicos; instrumentos de controlo de caldeiras; 

controladores de comunicações; unidades de transmissão de sinais de controlo múltiplo; 

aparelhos de controlo de rede; unidades de interface de comunicação; aparelhos de comu-

nicação sem fios; redes de comunicação; aparelhos de controlo de segurança; aparelhos de 

segurança eletrónicos e de acesso automático; câmaras de vídeo e monitores de televisão 

para segurança; contadores; contadores para medição e monitorização de energia; conta-

dores inteligentes, especificamente contadores para análise, visualização e comunicação 

do consumo contínuo de energia; instrumentos de medição elétrica; medidores do fluxo de 

gás; monitores; aparelhos, equipamentos e instrumentos para medição da eficiência, do de-

sempenho e do consumo de caldeiras a gás; terminais de comunicações móveis; aparelhos 

móveis de comunicações de dados; aparelhos para a transmissão de dados; hardware para 

computadores; firmware; programas de computador; aplicações descarregáveis (software) 

para telemóveis, dispositivos eletrónicos manuais, computadores “tablet”, computadores, 

assistentes pessoais digitais, agendas eletrónicas e blocos de notas eletrónicos; publicações 

eletrónicas descarregáveis; aparelhos e instrumentos para o armazenamento de informa-

ções, incluindo dados, e/ou sons e/ou imagens; aparelhos e instrumentos para recuperação 

de informação, incluindo dados, e/ou sons e/ou imagens; aparelhos e instrumentos par a 

transmissão de informação, incluindo dados, e/ou som e/ou imagens; registos de som, ima-

gem e dados; leitores de vídeo e de áudio; aparelhos e instrumentos para realização de me-

dições relacionadas com cuidados de saúde; monitores eletrónicos de telecuidados de saúde 

para recolha de informações e dados; aparelhos e instrumentos para uso em conjunto com 

monitores de telecuidados de saúde para distribuição de informações e dados; dispositivos 

eletrónicos, incluindo telefones e computadores para recolha e transferência de informa-

ções e dados relacionados com os cuidados de saúde de indivíduos; dispositivos eletrónicos 

destinados à obtenção de informações relevantes para determinar as necessidades dos in-

divíduos em termos de cuidados de saúde; etiquetas eletrónicas; etiquetas eletrónicas para 

produtos; etiquetas electrónicas para fins de controlo de inventário; etiquetas electrónicas 

para fins de controlo de segurança; etiquetas eletrónicas de segurança; etiquetas de iden-

tificação codificadas; bandas de identificação codificadas; componentes e acessórios para 

todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/117682 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[730] 申請人 Requerente : Pyronix Ltd

 地址 Endereço : Pyronix House, Braithwell Way, Hellaby, Rotherham, South Yorkshire, S66 8QY, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de aquecimento, de iluminação, de produção de vapor, de secagem, de ventila-

ção, de climatização, de distribuição de água e instalações sanitárias; aparelhos e instala-

ções de aquecimento central; caldeiras; caldeiras sendo parte de instalações de aquecimen-

to central; dispositivos de controlo para instalações de aquecimento, iluminação, produção 

de vapor, secagem, ventilação, climatização, distribuição de água e sanitárias; aparelhos de 

controlo da temperatura em instalações de aquecimento, especificamente válvulas, termós-

tatos; componentes e acessórios para os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/07/28 015700511 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/117683 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[730] 申請人 Requerente : Pyronix Ltd

 地址 Endereço : Pyronix House, Braithwell Way, Hellaby, Rotherham, South Yorkshire, S66 8QY, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Envio de mensagens através de um website; fornecimento de acesso a páginas da web; 

transmissão electrónica de dados e documentos através da internet ou de outras bases de 

dados; transmissão de dados e mensagens por via electrónica; envio, receção e encaminha-

mento de mensagens eletrónicas; transmissão sem fios de dados e de informações; forne-

cimento de acesso a interfaces para utilizadores; fornecimento de acesso a uma interface 

em linha; fornecimento de acesso a uma interface em linha para controlo de aparelhos de 

aquecimento, de distribuição de água, de iluminação, de saneamento, de climatização, de 

ventilação e de segurança; serviços de informações, de assessoria e de consultadoria rela-

cionados com os serviços atrás referidos; comunicações via telemóvel, redes informáticas 

mundiais, internet e transmissão sem fios para ligação a aparelhos de aquecimento, de 

distribuição de água, de iluminação, de saneamento, de ar condicionado, de ventilação e 

de segurança; informações, assessoria e consultadoria relacionadas com os serviços atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/07/28 015700511 歐洲聯盟 União Europeia
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[210] 編號 N.º : N/117684 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[730] 申請人 Requerente : Pyronix Ltd

 地址 Endereço : Pyronix House, Braithwell Way, Hellaby, Rotherham, South Yorkshire, S66 8QY, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de assessoria relacionados com a utilização de energia, poupança de energia e 

com a eficiência energética; consultadoria profissional relacionada com a conservação de 

energia; preparação de relatórios técnicos; registo e comunicação de dados relacionados 

com o consumo de energia em edifícios e residências; fornecimento de relatórios em linha 

relacionados com o consumo de energia em edifícios e residências; serviços de informações 

e de assessoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/07/28 015700511 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/117685 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[730] 申請人 Requerente : Pyronix Ltd

 地址 Endereço : Pyronix House, Braithwell Way, Hellaby, Rotherham, South Yorkshire, S66 8QY, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Monitorização de sistemas de alarme; monitorização de sistemas de segurança; monitoriza-

ção de sistemas de vigilância; serviços de monitorização para alarmes de incêndio; serviços 

de monitorização de chamadas telefónicas e serviços de assistência de chamadas telefóni-

cas; informações, assessoria e consultoria relacionadas com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/07/28 015700511 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/119702 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/25

[730] 申請人 Requerente : K11 Group Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Inter-Continental Plaza, 94 Granville Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；不動產租賃、不動產仲介、不動產管理、不動產開發

融資、不動產估值、不動產鑑價、不動產經紀、不動產投資、辦公室、公寓及住所之租用及出租；



N.º 31 — 2-8-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13075

不動產服務，即渡假別墅、公寓及別墅之出租、租用及管理，以及公寓物業之管理；屋主協會服

務，即針對社區之法規遵守，性質為共同用地及設施之物業管理；公寓房屋管理；金融服務；資

本投資服務；財務評估服務；為會員安排折扣及特權；電子支付服務；經由網站提供帳單支付服

務；提供雲端數位錢包，該錢包儲存客戶帳戶資料，可存取零售商的特惠券、優惠券、優惠券代

碼及回饋，以及取得忠誠獎勵或滿額獎勵，該等獎勵可透過現金回饋系統存入其帳戶；遠端支

付服務；為他人提供付款管理服務；為競賽活動提供財務贊助；發行代幣；發行購物優惠券及

禮券；贖回購物優惠券及禮券；發行現金卡及信用卡；提供信用卡、現金卡、簽帳卡及儲值預付

卡服務、折扣卡服務；提供折扣卡服務及其他回饋服務，以此作為客戶忠誠度方案的一環；與

上述服務相關的顧問及諮商服務；與所有前述各項服務有關之資訊、顧問及諮詢服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119703 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/25

[730] 申請人 Requerente : K11 Group Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Inter-Continental Plaza, 94 Granville Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物及飲料之服務；臨時住宿；酒店、渡假酒店，渡假公寓、汽車旅館、旅館、餐廳、酒吧、

休息室、咖啡廳服務；賓館及住宿服務；酒店及餐廳預訂服務；酒店服務及設施、渡假酒店服務

及設施、汽車旅館服務及設施、旅館服務及設施、餐廳服務及設施、酒吧服務及設施、休息室

服務及設施，咖啡廳服務及設施；酒吧及雞尾酒廊服務；外燴服務；冰淇淋店服務；小吃及三明

治酒吧服務；咖啡店服務；宴會安排及舉行；會議及展覽設施提供；點心吧；餐廳服務提供麵、

米粉、粥、點心、中式菜餚、中式傳統糕點、飲料及甜點提供之餐廳服務；食品及飲料店（非零

售）；食品店（非零售）；餐館、酒吧，咖啡館及食品店之經營；食品店（非零售）相關信息及諮

詢服務之提供；食物、飲料、餐飲、餐廳及食堂服務相關之顧問服務；美食街、食物商場、快餐

店、食堂、自助餐廳、咖啡館或餐館之食物及飲料提供；兒童照顧服務，日托托兒及托兒設施；

以電腦資料庫或透過網際網路或外部網路在線上提供食物及飲料製備以及餐飲服務有關之資

訊；酒店禮賓服務；做為酒店常來客人計劃一部分之專門性酒店服務；酒店服務，以提供常來

客人之獎勵計劃為特色之飯店服務；針對特殊場合所之宴會及社交功能場所之提供；會議、展

覽及會議場地之提供；會議、展覽、會議及社交活動及宴會用椅子、桌子、桌布及玻璃器皿之提

供；會議室租用，與所有前述各項服務有關之資訊、顧問及諮詢服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119783 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/27

[730] 申請人 Requerente : Enodis Corporation

 地址 Endereço : 2227 Welbilt Boulevard, New Port Richey, Florida 34655, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : Equipamento comercial para preparação, entrega e armazenamento de alimentos, nomea-

damente, balcões modulares para preparação, armazenamento, servir e recolha de alimen-

tos; grelhas a gás e eléctricas; grelhadores a gás e eléctricas; fritadeiras a gás e eléctricas; 

sistemas de filtragem de fritura compostos por respiradouros e filtros; cozedores a vapor 

eléctricos e a gás; chaleiras eléctricas e a gás; fogões de cozinha eléctricas e a gás, nomea-

damente, fogão de massas; placas de cozinha eléctricas; frigideiras eléctricas; trens de cozi-

nha eléctricas e a gás, nomeadamente, grelhadores; churrasqueira; fornos de indução e con-

vecção; fogões a gás e eléctricos; placas para cozinhar; placas de vidro e cerâmica vendidas 

como peças de fogões; forno combinado; fornos microondas; forno transportador; fogões 

de cozinha portáteis; aparelhos para aquecer alimentos; sistemas de cozinhar-refrigerar, 

composto de compressores de refrigeração rápidas; máquinas refrigeradoras, nomeadamen-

te, aparelhos refrigerados; armários para a exposição de produtos refrigerados, nomeada-

mente, vitrinas self-service e vitrinas refrigeradas para alimentos; equipamento de serviço 

de alimentos aquecido ou resfriado, nomeadamente, mesas estacionárias e portáteis para 

alimentação e vitrinas para saladas; sistemas de refrigeração fabricados sob encomenda, 

compostos por unidades de refrigeração modulares usadas por supermercados e lojas de 

conveniência para armazenar e exibir produtos alimentares e bebidas; equipamentos para 

fazer e distribuição de gelo, nomeadamente, máquinas para fazer gelo; refrigeradores; con-

geladores; abatedores de temperatura para preparação e armazenamento de alimentos; dis-

tribuidores de bebidas refrigeradas; sistemas de purificação e ventilação de ar compostos 

por separadores e exaustores de fornos; peças e acessórios para todos os produtos acima 

mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119784 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/27

[730] 申請人 Requerente : Enodis Corporation

 地址 Endereço : 2227 Welbilt Boulevard, New Port Richey, Florida 34655, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Equipamento comercial para preparação, entrega e armazenamento de alimentos, nomea-

damente, balcões modulares (mesas) para refrigeração, aquecimento e resfriamento de ali-

mentos; unidades de mesa para cozinhar, fritar e manter os alimentos quentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119785 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/27

[730] 申請人 Requerente : Enodis Corporation

 地址 Endereço : 2227 Welbilt Boulevard, New Port Richey, Florida 34655, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11
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[511] 產品 Produtos : Equipamento comercial para preparação, entrega e armazenamento de alimentos, nomea-

damente, balcões modulares para preparação, armazenamento, servir e recolha de alimen-

tos; grelhas a gás e eléctricas; grelhadores a gás e eléctricas; fritadeiras a gás e eléctricas; 

sistemas de filtragem de fritura compostos por respiradouros e filtros; cozedores a vapor 

eléctricos e a gás; chaleiras eléctricas e a gás; fogões de cozinha eléctricas e a gás, nomea-

damente, fogão de massas; placas de cozinha eléctricas; frigideiras eléctricas; trens de cozi-

nha eléctricas e a gás, nomeadamente, grelhadores; churrasqueira; fornos de indução e con-

vecção; fogões a gás e eléctricos; placas para cozinhar; placas de vidro e cerâmica vendidas 

como peças de fogões; forno combinado; fornos microondas; forno transportador; fogões 

de cozinha portáteis; aparelhos para aquecer alimentos; sistemas de cozinhar-refrigerar, 

composto de compressores de refrigeração rápidas; máquinas refrigeradoras, nomeadamen-

te, aparelhos refrigerados; armários para a exposição de produtos refrigerados, nomeada-

mente, vitrinas self-service e vitrinas refrigeradas para alimentos; equipamento de serviço 

de alimentos aquecido ou resfriado, nomeadamente, mesas estacionárias e portáteis para 

alimentação e vitrinas para saladas; sistemas de refrigeração fabricados sob encomenda, 

compostos por unidades de refrigeração modulares usadas por supermercados e lojas de 

conveniência para armazenar e exibir produtos alimentares e bebidas; equipamentos para 

fazer e distribuição de gelo, nomeadamente, máquinas para fazer gelo; refrigeradores; con-

geladores; abatedores de temperatura para preparação e armazenamento de alimentos; dis-

tribuidores de bebidas refrigeradas; sistemas de purificação e ventilação de ar compostos 

por separadores e exaustores de fornos; peças e acessórios para todos os produtos acima 

mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119786 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/27

[730] 申請人 Requerente : Enodis Corporation

 地址 Endereço : 2227 Welbilt Boulevard, New Port Richey, Florida 34655, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Equipamento comercial para preparação, entrega e armazenamento de alimentos, nomea-

damente, balcões modulares (mesas) para refrigeração, aquecimento e resfriamento de ali-

mentos; unidades de mesa para cozinhar, fritar e manter os alimentos quentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119787 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/27

[730] 申請人 Requerente : Enodis Corporation

 地址 Endereço : 2227 Welbilt Boulevard, New Port Richey, Florida 34655, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : Equipamento comercial para preparação, entrega e armazenamento de alimentos, nomea-

damente, balcões modulares para preparação, armazenamento, servir e recolha de alimen-

tos; grelhas a gás e eléctricas; grelhadores a gás e eléctricas; fritadeiras a gás e eléctricas; 

sistemas de filtragem de fritura compostos por respiradouros e filtros; cozedores a vapor 

eléctricos e a gás; chaleiras eléctricas e a gás; fogões de cozinha eléctricas e a gás, nomea-

damente, fogão de massas; placas de cozinha eléctricas; frigideiras eléctricas; trens de cozi-

nha eléctricas e a gás, nomeadamente, grelhadores; churrasqueira; fornos de indução e con-

vecção; fogões a gás e eléctricos; placas para cozinhar; placas de vidro e cerâmica vendidas 

como peças de fogões; forno combinado; fornos microondas; forno transportador; fogões 

de cozinha portáteis; aparelhos para aquecer alimentos; sistemas de cozinhar-refrigerar, 

composto de compressores de refrigeração rápidas; máquinas refrigeradoras, nomeadamen-

te, aparelhos refrigerados; armários para a exposição de produtos refrigerados, nomeada-

mente, vitrinas self-service e vitrinas refrigeradas para alimentos; equipamento de serviço 

de alimentos aquecido ou resfriado, nomeadamente, mesas estacionárias e portáteis para 

alimentação e vitrinas para saladas; sistemas de refrigeração fabricados sob encomenda, 

compostos por unidades de refrigeração modulares usadas por supermercados e lojas de 

conveniência para armazenar e exibir produtos alimentares e bebidas; equipamentos para 

fazer e distribuição de gelo, nomeadamente, máquinas para fazer gelo; refrigeradores; con-

geladores; abatedores de temperatura para preparação e armazenamento de alimentos; dis-

tribuidores de bebidas refrigeradas; sistemas de purificação e ventilação de ar compostos 

por separadores e exaustores de fornos; peças e acessórios para todos os produtos acima 

mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119788 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/27

[730] 申請人 Requerente : Enodis Corporation

 地址 Endereço : 2227 Welbilt Boulevard, New Port Richey, Florida 34655, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Equipamento comercial para preparação, entrega e armazenamento de alimentos, nomea-

damente, balcões modulares (mesas) para refrigeração, aquecimento e resfriamento de ali-

mentos; unidades de mesa para cozinhar, fritar e manter os alimentos quentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120151 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/14

[730] 申請人 Requerente : RENAISSANCE 1849 SA

 地址 Endereço : 2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132 Luxembourg, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革和人造皮革；皮革或皮革板製盒；攜帶文件用的皮革或人造皮革封套；獸皮；箱子、手提

箱；旅行用箱子、包和套；旅行用衣袋；傘、遮陽篷及手杖；鞭和鞍具；皮夾；零錢包；卡片夾；鑰

匙包；手袋、背包、輪式袋；爬山用手提袋、野營手提袋、旅行袋、沙灘包、書包；非化粧用具盒；

購物網袋或購物袋；攜帶文件用的皮製袋或小袋（信封、袋）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/120660 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/28

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China

 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 : Máquinas e máquinas ferramentas; motores e mecanismos (excepto para veículos terres-

tres); uniões e componentes de transmissão para máquinas (excepto para veículos terres-

tres); maquinas para a preparação de alimentos, electromecânicas; processadores para ali-

mentos, eléctricos; espremedores de fruta, eléctricos, para fins domésticos; máquinas para 

passar a ferro; máquinas de lavar loiça; máquinas de cozinha, eléctricas; trituradores para a 

cozinha, eléctricos; picadoras para uso da cozinha, eléctrica; misturadoras, eléctricas, para 

fins domésticos; moinhos para fins domésticos, sem serem operadas manualmente; batedei-

ras, eléctricas, para fins doméstico; aparelhos de lavagem; máquinas de lavar (lavandaria); 

centrifugadoras de roupa (não aquecidas); filtros de limpeza para sistemas de refrigeração, 

de motores; compressores para frigoríficos ou aparelhos de ar condicionado; aparelhos e 

máquinas para limpeza, eléctricas; aspiradores; impressoras tridimensionais; máquinas de 

limpar a seco; aparelhos electromecânicos para a preparação de bebidas; moinhos de café, 

sem serem operadas manualmente; compressoras (máquinas); engraxadores de calçados, 

eléctricos; máquinas agrícolas; aparelhos de elevação; rebarbadoras; ferramentas manuais, 

sem serem operadas manualmente; dispositivo electrónico para a indústria; geradores de 

electricidade; controladores de mecanismos para máquinas, mecanismos ou motores; me-

canismos de propulsão sem ser para veículos terrestres; trituradoras de resíduos (máquinas); 

peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/05 3183969 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/120661 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/28

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos, de sinalização, e de 

ensino; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para apa-

relhos operados com moedas; computadores; computadores portáteis (laptop); computado-

res portáteis (notebook); computadores tablet; leitores de livros electrónicos; dispositivos 

de memória para computadores; dispositivos periféricos para computadores; hardware 

informático; software informático; software informático, gravados; aplicações de software 

informático, descarregáveis; software de jogos de computador; programas de computador, 

gravados; programas de operação de computadores, gravados; programas de computador 

(software descarregáveis); instrumentos de navegação; aparelhos para recepção, gravação, 

transmissão ou reprodução de som ou imagens; câmaras (fotográficas); estojos feitos espe-

cialmente para aparelhos e instrumentos fotográficos; molduras digitais; fotocopiadoras 

(fotográfico, electrostático, térmico); aparelhos de fax; aparelhos de televisão; ecrãs de 

vídeo; videofones; dispositivos para videovigilância de bebés; leitores de discos compactos; 

leitores de DVD; leitores multimédia portáteis; gira-discos; telefones sem fios; telemóveis; 

conjuntos de radiotelefonia; aparelhos telefónicos; fios telefónicos; telefones inteligentes 

(smartphones); relógios inteligentes; aparelhos de redes de comunicação; auriculares; apa-

relhos de ensino audiovisuais; quadros de avisos electrónicos; aparelhos e instrumentos 

para condução, comutação, transformação, acumulação, distribuição, regulação ou contro-

lo de electricidade; materiais para a rede eléctrica (fios, cabos); interruptores, eléctricos; 

tomadas, fichas e outros contactos (acoplamentos eléctricos); disjuntores; relés eléctricos; 

conversores eléctricos; conjuntos de aparelhos de verificação e testes de eléctricos; díodos 

emissores de luz (LED); circuitos integrados; cartões inteligentes (cartões de circuitos in-

tegrados); aparelhos de controlo remoto; alarmes; aparelhos de alarme anti-roubo; óculos 

(ópticos), em particular os óculos 3D; baterias, eléctricos; pilhas galvânicas; baterias sola-

res; carregadores de bateria; ecrã LCD; ecrãs de díodos emissores de luz (LED); amplifi-

cadores; altifalantes; reprodutores de som portáteis; gravadores de DVD; leitores de MP3; 

receptores descodificados integrados (set-up box); câmaras de vídeo; scanners; radiotelefo-

nes portáteis (walkie-talkies); aparelhos de centrais telefónicas controlados por programas; 

painéis de conexão; aparelhos de intercomunicação; vídeo porteiros; monitores (hardware 

informático); modems; aparelhos para processamento de dados; publicações electrónicas 

descarregáveis; aparelhos e instrumentos ópticos; aparelhos para transvasar o oxigénio; fe-

chaduras eléctricas; peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/05 3183969 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/120662 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/28

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos de diagnóstico para fins médicos; aparelhos 

e instrumentos cirúrgicos; aparelhos e instrumentos dentários; aparelhos de monitorização 

cardíaca; aparelhos de análise para fins médicos, aparelhos para usar em análises médicas; 



N.º 31 — 2-8-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13081

esfigmo-tensiómetros; termómetros para fins médicos; tomógrafos para fins médicos; apa-

relhos radiológicos para fins médicos; telas radiológicas para fins médicos; aparelhos de 

radioterapia; ampolas de radiogénio para fins médicos; aparelhos e instalações para a pro-

dução de raios-x, para fins médicos; tubos de raios-x para fins médicos; aparelhos de raio-x 

para fins médicos; radiografias para fins médicos; dispositivos de protecção contra raios-x, 

para fins médicos; aparelhos de monitorização cardíaca; suporte para instrumentos médi-

cos; mobiliário concebido especialmente para fins médicos; irrigadores para fins médicos; 

estojos para instrumentos médicos; eléctrodos para fins médicos; lâmpadas ultravioletas 

para fins médicos; dispositivo de ultrassónicos para fins médicos; lâmpadas de quartzo 

para fins médicos; aparelhos de fisioterapia; aparelhos de massagem; electrocardiógrafo; 

aparelhos de esterilização para fins médicos; auxiliares auditivos; sondas para fins médicos; 

bombas tira-leite; bombas para fins médicos; contraceptivos, não químicos; próteses artifi-

ciais de braços, pernas; fios, cirúrgicos; artigos ortopédicos; peças e acessórios para todos 

os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/05 3183969 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/120663 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/28

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, seca-

gem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários; instalações e máquinas de refrige-

ração; aparelhos e instalações de ar condicionado; instalação de filtradores de ar; aparelhos 

e máquinas de purificadores de ar; esterilizadores de ar; aparelhos para a desodorização do 

ar; ventiladores (climatização); instalações e aparelhos de ventilação (climatização); filtros 

para ar condicionados; aparelhos de ionização para o tratamento do ar ou água; máquinas 

de café, eléctrico; percoladores para café, eléctricos; chaleiras, eléctricas; aparelhos e ins-

talações de iluminação; aparelhos de iluminação para veículos; aparelhos de iluminação de 

díodos emissores de luz [LED]; utensílios de cozinha, eléctricos; aparelhos e instalações de 

cozinhar; fornos microondas (aparelhos para cozinhar); torradeiras para pão/torradeiras; 

máquinas de cozer pão; máquinas para fazer pão; queimadores a gás; fornos, fornalhas de 

cozinha, sem ser para uso em laboratórios; fogões de indução; panelas de pressão, eléctri-

cas; aparelhos para grelhar/ grelhas (aparelhos para cozinhar) / grelhadores (aparelhos para 

cozinhar); autoclaves (panelas de pressão, eléctricas); panelas de pressão, eléctricas (au-

toclaves); aparelhos para cozer arroz automáticos; aparelhos e máquinas de refrigeração; 

aparelhos e instalações de refrigeração; frigoríficos; congeladores; máquinas e aparelhos de 

gelo; secador de cabelo; exaustores de cozinha; secadores de roupa, eléctricos; aparelhos a 

vapor para tecidos; aparelhos para secar mãos para casas de banho; aparelhos e instalações 

de aquecimento; caldeiras de aquecimento; aparelhos de aquecimento, eléctrico; aquecedo-

res para banheiras; chuveiros; aparelhos de ar quente; secadores de ar; aparelhos e instala-

ções de secagem; humidificadores; desumidificadores; esterilizadores; instalações para pu-
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rificação de água; aparelhos e máquinas de purificação de água; aparelhos para filtração de 

água; esterilizadores de água; aparelhos e instalações para o amaciamento da água; filtros 

para a água potável; assentos sanitários; retretes / sanitas; botijas de água quente eléctricas; 

fornalhas de cozinha (fornos); aparelhos de arrefecimento de bebidas; máquinas para fazer 

gelado; ventiladores eléctricos para uso pessoal; secadores de roupa eléctricos; aparelhos 

de secagem por ar; distribuidores de água; aparelhos de desinfecção; aquecedores de bolso; 

aparelhos e instalações sanitárias; vaporizadores para vestuário; máquinas de café; peças e 

acessórios para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/05 3183969 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/120664 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/28

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade/publicitário; serviços de telemarketing; publicidade pela televisão; promoção 

de vendas para terceiros; publicidade on-line numa rede informática; apresentação de 

produtos em meios de comunicação, para fins de vendas a retalho; publicidade por corres-

pondência; produção de filmes publicitários; afixação de cartazes/ publicidade ao ar livre; 

actualização de materiais publicitários; demonstração de produtos; disseminação de mate-

rial publicitário; distribuição de amostras; relações públicas; fornecimento de um mercado 

online para compradores e vendedores de bens e serviços; organização de exposições e 

feiras comerciais para fins comerciais ou publicitários; pesquisa de marketing; análise do 

preço de custos; marketing; informações e aconselhamento comerciais para consumidores 

(loja de aconselhamento ao consumidor); compilação ou sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; actualização e manutenção de dados em bases de dados 

informáticas; avaliação de empresas; consultadoria empresarial; consultoria de gestão de 

negócios; pesquisa comercial; informação de negócios; serviços de consultoria de recursos 

humanos; escrituração / contabilidade; agências de importação e exportação; serviços de 

aquisição para terceiros (compra de produtos e serviços para outras empresas); agências de 

emprego; serviços de relocalização para empresas; aluguer de máquinas e equipamentos de 

escritório; aluguer de máquinas de venda.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/05 3183969 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/120665 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/28

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation
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 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China

 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 : Máquinas e máquinas ferramentas; motores e mecanismos (excepto para veículos terres-

tres); uniões e componentes de transmissão para máquinas (excepto para veículos terres-

tres); máquinas para a preparação de alimentos, electromecânicas; processadores para ali-

mentos, eléctricos; espremedores de fruta, eléctricos, para fins domésticos; máquinas para 

passar a ferro; máquinas de lavar loiça; máquinas de cozinha, eléctricas; trituradores para a 

cozinha, eléctricos; picadoras para uso da cozinha, eléctrica; misturadoras, eléctricas, para 

fins domésticos; moinhos para fins domésticos, sem serem operadas manualmente; batedei-

ras, eléctricas, para fins doméstico; aparelhos de lavagem; máquinas de lavar (lavandaria); 

centrifugadoras de roupa (não aquecidas); filtros de limpeza para sistemas de refrigeração, 

de motores; compressores para frigoríficos ou aparelhos de ar condicionado; aparelhos e 

máquinas para limpeza, eléctricas; aspiradores; impressoras tridimensionais; máquinas de 

limpar a seco; aparelhos electromecânicos para a preparação de bebidas; moinhos de café, 

sem serem operadas manualmente; compressoras (máquinas); engraxadores de calçados, 

eléctricos; máquinas agrícolas; aparelhos de elevação; rebarbadoras; ferramentas manuais, 

sem serem operadas manualmente; dispositivo electrónico para a indústria; geradores de 

electricidade; controladores de mecanismos para máquinas, mecanismos ou motores; me-

canismos de propulsão sem ser para veículos terrestres; trituradoras de resíduos (máquinas); 

peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/05 3183970 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/120666 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/28

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos, de sinalização, e de 

ensino; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para apa-

relhos operados com moedas; computadores; computadores portáteis (laptop); computado-

res portáteis (notebook); computadores tablet; leitores de livros electrónicos; dispositivos 

de memória para computadores; dispositivos periféricos para computadores; hardware 

informático; software informático; software informático, gravados; aplicações de software 

informático, descarregáveis; software de jogos de computador; programas de computador, 

gravados; programas de operação de computadores, gravados; programas de computador 

(software descarregáveis); instrumentos de navegação; aparelhos para recepção, gravação, 

transmissão ou reprodução de som ou imagens; câmaras (fotográficas); estojos feitos espe-

cialmente para aparelhos e instrumentos fotográficos; molduras digitais; fotocopiadoras 

(fotográfico, electrostático, térmico); aparelhos de fax; aparelhos de televisão; ecrãs de 

vídeo; videofones; dispositivos para videovigilância de bebés; leitores de discos compactos; 
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leitores de DVD; leitores multimédia portáteis; gira-discos; telefones sem fios; telemóveis; 

conjuntos de radiotelefonia; aparelhos telefónicos; fios telefónicos; telefones inteligentes 

(smartphones); relógios inteligentes; aparelhos de redes de comunicação; auriculares; apa-

relhos de ensino audiovisuais; quadros de avisos electrónicos; aparelhos e instrumentos 

para condução, comutação, transformação, acumulação, distribuição, regulação ou contro-

lo de electricidade; materiais para a rede eléctrica (fios, cabos); interruptores, eléctricos; 

tomadas, fichas e outros contactos (acoplamentos eléctricos); disjuntores; relés eléctricos; 

conversores eléctricos; conjuntos de aparelhos de verificação e testes de eléctricos; díodos 

emissores de luz (LED); circuitos integrados; cartões inteligentes (cartões de circuitos in-

tegrados); aparelhos de controlo remoto; alarmes; aparelhos de alarme anti-roubo; óculos 

(ópticos), em particular os óculos 3D; baterias, eléctricos; pilhas galvânicas; baterias sola-

res; carregadores de bateria; ecrã LCD; ecrãs de díodos emissores de luz (LED); amplifi-

cadores; altifalantes; reprodutores de som portáteis; gravadores de DVD; leitores de MP3; 

receptores descodificados integrados (set-up box); câmaras de vídeo; scanners; radiotelefo-

nes portáteis (walkie-talkies); aparelhos de centrais telefónicas controlados por programas; 

painéis de conexão; aparelhos de intercomunicação; vídeo porteiros; monitores (hardware 

informático); modems; aparelhos para processamento de dados; publicações electrónicas 

descarregáveis; aparelhos e instrumentos ópticos; aparelhos para transvasar o oxigénio; fe-

chaduras eléctricas; peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/05 3183970 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/120667 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/28

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos de diagnóstico para fins médicos; aparelhos 

e instrumentos cirúrgicos; aparelhos e instrumentos dentários; aparelhos de monitorização 

cardíaca; aparelhos de análise para fins médicos, aparelhos para usar em análises médicas; 

esfigmo-tensiómetros; termómetros para fins médicos; tomógrafos para fins médicos; apa-

relhos radiológicos para fins médicos; telas radiológicas para fins médicos; aparelhos de 

radioterapia; ampolas de radiogénio para fins médicos; aparelhos e instalações para a pro-

dução de raios-x, para fins médicos; tubos de raios-x para fins médicos; aparelhos de raio-x 

para fins médicos; radiografias para fins médicos; dispositivos de protecção contra raios-x, 

para fins médicos; aparelhos de monitorização cardíaca; suporte para instrumentos médi-

cos; mobiliário concebido especialmente para fins médicos; irrigadores para fins médicos; 

estojos para instrumentos médicos; eléctrodos para fins médicos; lâmpadas ultravioletas 

para fins médicos; dispositivo de ultrassónicos para fins médicos; lâmpadas de quartzo 

para fins médicos; aparelhos de fisioterapia; aparelhos de massagem; electrocardiógrafo; 

aparelhos de esterilização para fins médicos; auxiliares auditivos; sondas para fins médicos; 

bombas tira-leite; bombas para fins médicos; contraceptivos, não químicos; próteses artifi-

ciais de braços, pernas; fios, cirúrgicos; artigos ortopédicos; peças e acessórios para todos 

os produtos acima mencionados.
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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

2016/09/05 3183970 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/120668 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/28

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, seca-

gem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários; instalações e máquinas de refrige-

ração; aparelhos e instalações de ar condicionado; instalação de filtradores de ar; aparelhos 

e máquinas de purificadores de ar; esterilizadores de ar; aparelhos para a desodorização do 

ar; ventiladores (climatização); instalações e aparelhos de ventilação (climatização); filtros 

para ar condicionados; aparelhos de ionização para o tratamento do ar ou água; máquinas 

de café, eléctrico; percoladores para café, eléctricos; chaleiras, eléctricas; aparelhos e ins-

talações de iluminação; aparelhos de iluminação para veículos; aparelhos de iluminação de 

díodos emissores de luz [LED]; utensílios de cozinha, eléctricos; aparelhos e instalações de 

cozinhar; fornos microondas (aparelhos para cozinhar); torradeiras para pão/torradeiras; 

máquinas de cozer pão; máquinas para fazer pão; queimadores a gás; fornos, fornalhas de 

cozinha, sem ser para uso em laboratórios; fogões de indução; panelas de pressão, eléctri-

cas; aparelhos para grelhar/ grelhas (aparelhos para cozinhar) / grelhadores (aparelhos para 

cozinhar); autoclaves (panelas de pressão, eléctricas); panelas de pressão, eléctricas (au-

toclaves); aparelhos para cozer arroz automáticos; aparelhos e máquinas de refrigeração; 

aparelhos e instalações de refrigeração; frigoríficos; congeladores; máquinas e aparelhos de 

gelo; secador de cabelo; exaustores de cozinha; secadores de roupa, eléctricos; aparelhos a 

vapor para tecidos; aparelhos para secar mãos para casas de banho; aparelhos e instalações 

de aquecimento; caldeiras de aquecimento; aparelhos de aquecimento, eléctrico; aquecedo-

res para banheiras; chuveiros; aparelhos de ar quente; secadores de ar; aparelhos e instala-

ções de secagem; humidificadores; desumidificadores; esterilizadores; instalações para pu-

rificação de água; aparelhos e máquinas de purificação de água; aparelhos para filtração de 

água; esterilizadores de água; aparelhos e instalações para o amaciamento da água; filtros 

para a água potável; assentos sanitários; retretes / sanitas; botijas de água quente eléctricas; 

fornalhas de cozinha (fornos); aparelhos de arrefecimento de bebidas; máquinas para fazer 

gelado; ventiladores eléctricos para uso pessoal; secadores de roupa eléctricos; aparelhos 

de secagem por ar; distribuidores de água; aparelhos de desinfecção; aquecedores de bolso; 

aparelhos e instalações sanitárias; vaporizadores para vestuário; máquinas de café; peças e 

acessórios para todos os produtos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/05 3183970 英國 Reino Unido
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[210] 編號 N.º : N/120669 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/02/28

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade/publicitário; serviços de telemarketing; publicidade pela televisão; promoção 

de vendas para terceiros; publicidade on-line numa rede informática; apresentação de 

produtos em meios de comunicação, para fins de vendas a retalho; publicidade por corres-

pondência; produção de filmes publicitários; afixação de cartazes/publicidade ao ar livre; 

actualização de materiais publicitários; demonstração de produtos; disseminação de mate-

rial publicitário; distribuição de amostras; relações públicas; fornecimento de um mercado 

online para compradores e vendedores de bens e serviços; organização de exposições e 

feiras comerciais para fins comerciais ou publicitários; pesquisa de marketing; análise do 

preço de custos; marketing; informações e aconselhamento comerciais para consumidores 

(loja de aconselhamento ao consumidor); compilação ou sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; actualização e manutenção de dados em bases de dados 

informáticas; avaliação de empresas; consultadoria empresarial; consultoria de gestão de 

negócios; pesquisa comercial; informação de negócios; serviços de consultoria de recursos 

humanos; escrituração/contabilidade; agências de importação e exportação; serviços de 

aquisição para terceiros (compra de produtos e serviços para outras empresas); agências de 

emprego; serviços de relocalização para empresas; aluguer de máquinas e equipamentos de 

escritório; aluguer de máquinas de venda.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/05 3183970 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/121002 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/10

[730] 申請人 Requerente : RiGO Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/09/12 1339110 比利時-盧森堡-荷蘭 Benelux
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[210] 編號 N.º : N/121098 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/14

[730] 申請人 Requerente : RiGO Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/10/27 1341782 比利時-盧森堡-荷蘭 Benelux

[210] 編號 N.º : N/121841 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[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 : 

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

2016/10/04 87/192320 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/121844 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/03/30

[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 infec-

ciosas, doenças metabólicas, doenças oncológicas, doenças oftálmicas e doenças respirató-

rias.

[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

2016/10/04 87/192354 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/122537 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/13

[730] 申請人 Requerente : H. Lundbeck A/S

 地址 Endereço : Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais; vacinas; preparações e substâncias 

farmacêuticas e medicinais para a prevenção e o tratamento de doenças do sistema cen-

tral nervoso, geradas por actuando sobre aquele; preparações e substâncias com actuação 

sobre o sistema central nervoso; estimulantes do sistema nervoso central; preparações e 

substâncias farmacêuticas e medicinais para a prevenção e o tratamento de perturbações e 

doenças psiquiátricas e neurológicas; preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais 

para a prevenção e o tratamento de demência, doença e perturbação de Alzheimer, tontu-

ras, acidentes vasculares cerebrais, depressão, deficiências cognitivas, doenças e perturba-

ções cognitivas, perturbações do estado de espírito, psicoses, ansiedade, apatia, epilepsia, 

esclerose, porfiria, doença e perturbação de Huntington, insónia, doença e perturbação de 

Parkinson, quedas, doenças e perturbações motoras, esquizofrenia, doença e perturbação 

bipolar, Transtorno de Défice de Atenção e Hiperactividade (TDAH), cancro, enxaquecas, 

dores, alcoolismo e dependência; preparados de diagnósticos para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de laranja.

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

2016/10/17 VA 2016 02517 丹麥 Dinamarca

[210] 編號 N.º : N/122538 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/13

[730] 申請人 Requerente : H. Lundbeck A/S

 地址 Endereço : Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais; vacinas; preparações e substâncias 

farmacêuticas e medicinais para a prevenção e o tratamento de doenças do sistema cen-

tral nervoso, geradas por actuando sobre aquele; preparações e substâncias com actuação 

sobre o sistema central nervoso; estimulantes do sistema nervoso central; preparações e 

substâncias farmacêuticas e medicinais para a prevenção e o tratamento de perturbações e 

doenças psiquiátricas e neurológicas; preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais 

para a prevenção e o tratamento de demência, doença e perturbação de Alzheimer, tontu-

ras, acidentes vasculares cerebrais, depressão, deficiências cognitivas, doenças e perturba-
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ções cognitivas, perturbações do estado de espírito, psicoses, ansiedade, apatia, epilepsia, 

esclerose, porfiria, doença e perturbação de Huntington, insónia, doença e perturbação de 

Parkinson, quedas, doenças e perturbações motoras, esquizofrenia, doença e perturbação 

bipolar, Transtorno de Défice de Atenção e Hiperactividade (TDAH), cancro, enxaquecas, 

dores, alcoolismo e dependência; preparados de diagnósticos para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde.

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

2016/10/17 VA 2016 02521 丹麥 Dinamarca

[210] 編號 N.º : N/122539 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/13

[730] 申請人 Requerente : H. Lundbeck A/S

 地址 Endereço : Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais; vacinas; preparações e substâncias 

farmacêuticas e medicinais para a prevenção e o tratamento de doenças do sistema cen-

tral nervoso, geradas por actuando sobre aquele; preparações e substâncias com actuação 

sobre o sistema central nervoso; estimulantes do sistema nervoso central; preparações e 

substâncias farmacêuticas e medicinais para a prevenção e o tratamento de perturbações e 

doenças psiquiátricas e neurológicas; preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais 

para a prevenção e o tratamento de demência, doença e perturbação de Alzheimer, tontu-

ras, acidentes vasculares cerebrais, depressão, deficiências cognitivas, doenças e perturba-

ções cognitivas, perturbações do estado de espírito, psicoses, ansiedade, apatia, epilepsia, 

esclerose, porfiria, doença e perturbação de Huntington, insónia, doença e perturbação de 

Parkinson, quedas, doenças e perturbações motoras, esquizofrenia, doença e perturbação 

bipolar, Transtorno de Défice de Atenção e Hiperactividade (TDAH), cancro, enxaquecas, 

dores, alcoolismo e dependência; preparados de diagnósticos para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de rosa.

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

2016/10/17 VA 2016 02518 丹麥 Dinamarca

[210] 編號 N.º : N/122540 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/13

[730] 申請人 Requerente : H. Lundbeck A/S

 地址 Endereço : Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark
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 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais; vacinas; preparações e substâncias 

farmacêuticas e medicinais para a prevenção e o tratamento de doenças do sistema cen-

tral nervoso, geradas por actuando sobre aquele; preparações e substâncias com actuação 

sobre o sistema central nervoso; estimulantes do sistema nervoso central; preparações e 

substâncias farmacêuticas e medicinais para a prevenção e o tratamento de perturbações e 

doenças psiquiátricas e neurológicas; preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais 

para a prevenção e o tratamento de demência, doença e perturbação de Alzheimer, tontu-

ras, acidentes vasculares cerebrais, depressão, deficiências cognitivas, doenças e perturba-

ções cognitivas, perturbações do estado de espírito, psicoses, ansiedade, apatia, epilepsia, 

esclerose, porfiria, doença e perturbação de Huntington, insónia, doença e perturbação de 

Parkinson, quedas, doenças e perturbações motoras, esquizofrenia, doença e perturbação 

bipolar, Transtorno de Défice de Atenção e Hiperactividade (TDAH), cancro, enxaquecas, 

dores, alcoolismo e dependência; preparados de diagnósticos para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de cinzento.

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

2016/10/17 VA 2016 02523 丹麥 Dinamarca

[210] 編號 N.º : N/122772 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/26

[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

 地址 Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, France

 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 : Óculos, óculos de sol, óculos para desporto, armações para óculos, estojos de óculos, esto-

jos, sacos, bolsas e capas de protecção para computadores, tablets, telemóveis e leitores de 

MP3; estojos para telefones; capas para telefones.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/02/14 174337812 法國 França

[210] 編號 N.º : N/122773 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/26

[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

 地址 Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, France

 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 : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia, artigos de joalharia, pedras preciosas e semipreciosas; pérolas; metais preciosos 

e suas ligas, pulseiras (joalharia), broches (joalharia), colares (joalharia), correntes (joa-

lharia), medalhas, pendentes, brincos, anéis, berloques, alfinetes de gravata, botões de pu-

nho, porta-chaves, estojos para joalharia (cofres); caixas de metal precioso; caixas, estojos 

e estojos de apresentação para artigos de relojoaria e de joalharia; artigos de relojoaria, 

instrumentos cronométricos, relógios, pulseiras de relógios; mostradores de relógios, cro-

nógrafos.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/02/14 174337812 法國 França

[210] 編號 N.º : N/122774 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/26

[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

 地址 Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitação de couro; peles de animais e peles; baús e malas de viagem; carteiras; 

porta-moedas (bolsas para moedas), porta-cartões, pastas de couro ou de imitação de 

couro; capas de protecção para vestuário, porta-chaves de couro ou de imitação de couro; 

sacos, mochilas, malas de mão, sacos de viagem; estojos para artigos de toilette (vazios); 

pochetes (artigos de couro), conjuntos para viagem (artigos de couro), sacos para artigos de 

toillete e de maquilhagem (vazios), caixas de couro; chapéus-de-chuva; bandoleiras (cor-

reias) de couro; caixas de couro.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/02/14 174337812 法國 França

[210] 編號 N.º : N/122775 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/26

[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

 地址 Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário de criança; vestuário para bebés, babetes, sem 

ser em papel; roupões de banho; vestuário de natação; calções; cintos (vestuário); cintas 

para vestuário (suspensórios); blusas; casacos de malha; calças; macacões; fatos (vestuário); 

camisas; t-shirts; saias; camisas polo; pulôveres; coletes; vestidos; casacos, fatos de saia e 

casaco, parcas, sobretudos, blusões, jaquetas; roupa interior; peles (vestuário); vestidos de 
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noiva, luvas (vestuário); abafos; mitenes; lenços de cabeça e pescoço; faixas para vestir; 

xales; gravatas; colarinhos; gorros; chapéus; bonés (chapelaria); viseiras (chapelaria); 

“hosiery”; fatos para homem; ponchos; gabardinas; peúgas; collants; “leggings” (calças); 

pijamas; fatos de ginástica; punhos; sapatos de praia; sapatos de esqui; sapatos de desporto; 

chinelos; vestuário de desporto; botas; botins, sandálias, sapatos de salto alto; alpercatas; 

faixas para a cabeça; coberturas para a cabeça.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/02/14 174337812 法國 França

[210] 編號 N.º : N/122837 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limited

 地址 Endereço : Unit 509, 5/F. Chater House, 8 Connaught Road, Central Hong Kong, 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 : Máquinas de jogo electrónico, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogo para jogos; máquinas de jogo que geram ou exibem resultados de aposta; máquinas 

para jogos de fortuna e azar; “slot machines”; máquinas de jogo de casino reconfiguráveis e 

software operativo de jogo para o mesmo vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/122838 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limited

 地址 Endereço : Unit 509, 5/F. Chater House, 8 Connaught Road Central Hong Kong, 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 : Máquinas de jogo electrónico, nomeadamente, dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogo para jogos; máquinas de jogo que geram ou exibem resultados de aposta; máquinas 

para jogos de fortuna e azar; “slot machines”; máquinas de jogo de casino reconfiguráveis e 

software operativo de jogo para o mesmo vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/122839 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limited

 地址 Endereço : Unit 509, 5/F. Chater House, 8 Connaught Road, Central Hong Kong, 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 : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo electrónico, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogo para jogos; máquinas de jogo que geram ou exibem resultados de aposta; máquinas 

para jogos de fortuna e azar; “slot machines”; máquinas de jogo de casino reconfiguráveis e 

software operativo de jogo para o mesmo vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/122840 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limited

 地址 Endereço : Unit 509, 5/F. Chater House, 8 Connaught Road Central Hong Kong, 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 : Máquinas de jogo electrónico, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogo para jogos; máquinas de jogo que geram ou exibem resultados de aposta; máquinas 

para jogos de fortuna e azar; “slot machines”; máquinas de jogo de casino reconfiguráveis e 

software operativo de jogo para o mesmo vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/122841 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limited

 地址 Endereço : Unit 509, 5/F. Chater House, 8 Connaught Road Central Hong Kong, 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 : Máquinas de jogo electrónico, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogo para jogos; máquinas de jogo que geram ou exibem resultados de aposta; máquinas 

para jogos de fortuna e azar; “slot machines”; máquinas de jogo de casino reconfiguráveis e 

software operativo de jogo para o mesmo vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/122842 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limited

 地址 Endereço : Unit 509, 5/F. Chater House, 8 Connaught Road, Central Hong Kong, 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
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[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo electrónico, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogo para jogos; máquinas de jogo que geram ou exibem resultados de aposta; máquinas 

para jogos de fortuna e azar; “slot machines”; máquinas de jogo de casino reconfiguráveis e 

software operativo de jogo para o mesmo vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/122843 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limited

 地址 Endereço : Unit 509, 5/F. Chater House, 8 Connaught Road, Central Hong Kong, 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 : Máquinas de jogo electrónico, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogo para jogos; máquinas de jogo que geram ou exibem resultados de aposta; máquinas 

para jogos de fortuna e azar; “slot machines”; máquinas de jogo de casino reconfiguráveis e 

software operativo de jogo para o mesmo vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/122844 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limited

 地址 Endereço : Unit 509, 5/F. Chater House, 8 Connaught Road, Central Hong Kong, 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 : Máquinas de jogo electrónico, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogo para jogos; máquinas de jogo que geram ou exibem resultados de aposta; máquinas 

para jogos de fortuna e azar; “slot machines”; máquinas de jogo de casino reconfiguráveis e 

software operativo de jogo para o mesmo vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/122845 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limited

 地址 Endereço : Unit 509, 5/F. Chater House, 8 Connaught Road, Central Hong Kong, 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 : Máquinas de jogo electrónico, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogo para jogos; máquinas de jogo que geram ou exibem resultados de aposta; máquinas 

para jogos de fortuna e azar; “slot machines”; máquinas de jogo de casino reconfiguráveis e 

software operativo de jogo para o mesmo vendidos como uma unidade.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/122846 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/27

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limited

 地址 Endereço : Unit 509, 5/F. Chater House, 8 Connaught Road, Central Hong Kong, 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 : Máquinas de jogo electrónico, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogo para jogos; máquinas de jogo que geram ou exibem resultados de aposta; máquinas 

para jogos de fortuna e azar; “slot machines”; máquinas de jogo de casino reconfiguráveis e 

software operativo de jogo para o mesmo vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/122852 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

[730] 申請人 Requerente : KOMATSU LTD.

 地址 Endereço : 3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 工業用礦物油和油脂（非燃料用）；機油；工業用非礦物油和油脂（非燃料用）；潤滑劑；灰塵吸

收劑、灰塵濕潤劑及灰塵黏著劑；燃料（包括汽油）及照明用燃料；液壓油；固體燃料；液體燃

料；汽油；石油；瓦斯油（柴油）；原油；重油；人造石油；煤油；燃料用的甲基化酒精（變性酒精

燃料）；石油醚（燃料）；汽油燃料。  

[540] 商標 Marca : 

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

2017/02/23 2017-022296 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/122855 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/04/28

[730] 申請人 Requerente : KOMATSU LTD.

 地址 Endereço : 3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : 電子機械、設備及其零配件；遠端監控系統的電子機械、設備及其零配件；車輛用的無線遙控

系統和設備；電訊機械、設備及其零配件；電腦軟體和電腦硬體；電腦程式；數據處理用的電

腦程式；金屬加工用機械和設備、營建用機械和設備、裝卸用機器和設備、採礦用機械和設備、

農業用機械和農具、林業用機器和設備的維修或保養電腦程式；金屬加工用機械和設備、營建

用機械和設備、裝卸用機器和設備、採礦用機械和設備、農業用機械和農具、林業用機器和設

備之位置管理和電池、工作狀態和維修資訊的電腦程式；平板電腦及其零配件；用來量測機床

工作狀態的平板電腦終端機，同時透過安裝至機床及其零配件的終端機來收集機床的操作數

據；電氣控制、測試和監控設備及其零配件；電池；電池盒；電容器；電池端子；汽車電池；汽車

電池用充電器及其零配件；量測或試驗用機器、儀器及其零配件；測量機器、儀器及其零件和

配件；配電或控制機器和設備；液晶顯示器；電腦螢幕；觸控式顯示器；平板電腦顯示器；電致

發光顯示面板；電腦顯示器；電子數字顯示器；電氣控制裝置；電荷控制器；電子電源控制器；

電子速度控制器；壓力感測器；冷凝器；電容箱；載有電腦程式的軟體；連接器（電氣）；電子連

接器；電線電纜；非醫療用感測器（測量裝置）；光學感測器。  

[540] 商標 Marca : 

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

2017/02/23 2017-022296 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/123035 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

[730] 申請人 Requerente : Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC

 地址 Endereço : 222 Kearny Street, Suite 200, 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 : Consultoria em publicidade; serviços de assessoria em gestão de negócios; fornecimento 

de serviços de escritório; serviços de gestão e administração comercial; serviços de infor-

mação comercial; serviços de assessoria de negócios e consultoria empresaria relacionadas 

com franquia; serviços de publicidade, marketing, publicitários e promoção e serviços de 

informação relacionados com os mesmos, todos estes serviços também prestados online a 

partir de uma base de dados informática ou a partir da Internet; serviços de administração 

comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de recrutamento de pes-

soal, de emprego e gestão de pessoal; relações públicas; operação e supervisão de progra-

mas de fidelidade e planos de incentivos para fins comerciais e promocionais; serviços de 

consultoria em informação comercial relacionados com gestão hoteleira e de franquia de 

hotéis; serviços de gestão de hotéis para terceiros; consultoria de informação e serviços de 

aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; programas de incentivo for-

necendo serviços especiais aos hóspedes, amenidades e prémios aos membros frequentes 

do hotel.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123036 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

[730] 申請人 Requerente : Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC

 地址 Endereço : 222 Kearny Street, Suite 200, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; consultoria imo-

biliária; serviços de troca de time share dos bens imobiliários de férias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123037 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

[730] 申請人 Requerente : Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC

 地址 Endereço : 222 Kearny Street, Suite 200, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços educacionais; organização e realização de conferências; bibliotecas ambulantes; 

publicação de livros e revistas electrónicas on-line; produção de espectáculos; serviços de 

clubes de saúde; jardins zoológicos; organização de lotarias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123038 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

[730] 申請人 Requerente : Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC

 地址 Endereço : 222 Kearny Street, Suite 200, 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 hotéis, serviços de motéis, fornecimento de alojamento; serviços de estações 

de veraneio; serviços de alojamento temporário; serviços de reservas para serviços de 

alojamento em hotéis e para outro alojamento; informações e planeamento de férias rela-

cionados com alojamento; serviços de bar, serviços de sala de cocktails; serviços de café, 

serviços de restaurante e snack bar; reservas de restaurantes; serviços de catering para o 

fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de instalações para conferên-

cias, reuniões, eventos, convenções e exposições; serviços de registo de entrada e saída 

de hóspedes em hotéis; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para 

ocasiões especiais; serviços de agência de viagens para a reserva de alojamento em hotel; 

serviços de informação electrónica relacionados com hotéis; serviços de consultoria e de 

aconselhamento de hospitalidade relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123039 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

[730] 申請人 Requerente : Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC

 地址 Endereço : 222 Kearny Street, Suite 200, 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 : Consultoria em publicidade; serviços de assessoria em gestão de negócios; fornecimento 

de serviços de escritório; serviços de gestão e administração comercial; serviços de infor-

mação comercial; serviços de assessoria de negócios e consultoria empresaria relacionadas 

com franquia; serviços de publicidade, marketing, publicitários e promoção e serviços de 

informação relacionados com os mesmos, todos estes serviços também prestados online a 

partir de uma base de dados informática ou a partir da Internet; serviços de administração 

comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de recrutamento de pes-

soal, de emprego e gestão de pessoal; relações públicas; operação e supervisão de progra-

mas de fidelidade e planos de incentivos para fins comerciais e promocionais; serviços de 

consultoria em informação comercial relacionados com gestão hoteleira e de franquia de 

hotéis; serviços de gestão de hotéis para terceiros; consultoria de informação e serviços de 

aconselhamento relacionados com os serviços atrás referidos; programas de incentivo for-

necendo serviços especiais aos hóspedes, amenidades e prémios aos membros frequentes 

do hotel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123040 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

[730] 申請人 Requerente : Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC

 地址 Endereço : 222 Kearny Street, Suite 200, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; consultoria imo-

biliária; serviços de troca de time share dos bens imobiliários de férias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123041 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

[730] 申請人 Requerente : Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC

 地址 Endereço : 222 Kearny Street, Suite 200, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços educacionais; organização e realização de conferências; bibliotecas ambulantes; 

publicação de livros e revistas electrónicas on-line; produção de espectáculos; serviços de 

clubes de saúde; jardins zoológicos; organização de lotarias.



N.º 31 — 2-8-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13099

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123042 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/04

[730] 申請人 Requerente : Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC

 地址 Endereço : 222 Kearny Street, Suite 200, 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 hotéis, serviços de motéis, fornecimento de alojamento; serviços de estações 

de veraneio; serviços de alojamento temporário; serviços de reservas para serviços de 

alojamento em hotéis e para outro alojamento; informações e planeamento de férias rela-

cionados com alojamento; serviços de bar, serviços de sala de cocktails; serviços de café, 

serviços de restaurante e snack bar; reservas de restaurantes; serviços de catering para o 

fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de instalações para conferências, reu-

niões, eventos, convenções e exposições; serviços de registo de entrada e saída de hóspedes 

em hotéis; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para ocasiões 

especiais; serviços de agência de viagens para a reserva de alojamento em hotel; serviços 

de informação electrónica relacionados com hotéis; serviços de consultoria e de aconselha-

mento de hospitalidade relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123078 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/05

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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 : Fornecimento de serviços de vendas a retalho através de um canal de televisão relaciona-

dos com vestuário, chapelaria e calçado, joalharia, relógios, acessórios de moda, têxteis, 

cosméticos, preparados para toilette não medicinal, produtos para cuidados de higiene pes-

soal, estojos de cuidados de higiene pessoal, produtos de toilette não medicinal (cosméticos), 

artigos ópticos, estojos para transporte, artigos de couro, estojos e capas para telemóveis, 

computadores tablet, computadores portáteis (laptops), 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 através de 

telefone ou telemóveis, dispositivos portáteis de acesso à Internet, ou outros dispositivos 

de telecomunicações 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 toi-

lette não medicinal (cosméticos), artigos ópticos, estojos para transporte, artigos de couro, 
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estojos e capas para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis (laptops), 

malas de viagem, etiquetas para malas de viagem, carteiras e capas para passaporte, car-

teiras, sacos de mão e todo tipo de malas, livros, velas, equipamento áudio, auriculares, 

caixas altifalantes, altifalantes sem fio, auriculares, auscultadores; todas as operações supra 

excluindo a venda a retalho de artigos através de lojas tradicionais (B&M).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123164 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

[730] 申請人 Requerente : KAS Direct LLC

 地址 Endereço : 1600 Stewart Avenue, Suite 411, Westbury, NY 11590, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos multiusos para limpeza doméstica; preparações para limpeza de vidros e de su-

perfícies; preparações para limpeza de banheiras e azulejos; preparações para limpeza de 

pavimentos; preparações para limpar pratos e garrafas; detergente para máquina de lavar 

louça; sabonetes para mãos; detergente para roupa; folhas antiestáticas para máquinas de 

secar; preparações para remover nódoas; preparações para eliminar odores para animais 

de estimação; sprays aromáticos para interiores; toalhetes de limpeza para bebés; cremes 

não medicinais para dermatite da fralda; champôs e preparações para a lavagem do cor-

po; preparações não medicinais para banhos de espuma; bálsamos para os lábios e para o 

rosto; loções hidratantes para a pele; pastas de dentes; preparações não medicinais para os 

cuidados da pele, nomeadamente pomadas para a pele para promover a cicatrização; cre-

mes de protecção solar e preparações de protecção solar com ecrã total; batons de protec-

ção solar; na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123165 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/09

[730] 申請人 Requerente : KAS Direct LLC

 地址 Endereço : 1600 Stewart Avenue, Suite 411, Westbury, NY 11590, 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 : Preparações para a higienização das mãos; toalhetes desinfectantes para as mãos; protecto-

res solares e preparações de protecção solar com ecrã total medicinais; batons de protecção 

solar medicinais; preparações medicinais para a lavagem do corpo; cremes medicinais para 

eczemas; produtos de limpeza, nomeadamente, eliminadores de odores não para uso pes-

soal; preparações neutralizantes de odores de uso geral em várias superfícies; preparações 

desodorizantes do ambiente para interiores; cremes medicinais para dermatite da fralda; 

fraldas para bebés; fraldas de natação descartáveis para crianças e bebés; pulverizações na-

sais com soluções salinas; repelentes de insectos; geles de dentição; geles de dentição anti-

-inflamatórios; na classe 5.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123314 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[730] 申請人 Requerente : Council of Better Business Bureaus, Inc.

 地址 Endereço : 3033 Wilson Blvd., Suite 600, Arlington, Virginia 22201, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de investigação e informação relativos a práticas de negócios e de comércio para 

proteger negócios responsáveis e o público de práticas comerciais abusivas e para estabele-

cer e manter práticas legítimas de publicidade e propaganda [merchandising].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123315 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/11

[730] 申請人 Requerente : Council of Better Business Bureaus, Inc.

 地址 Endereço : 3033 Wilson Blvd., Suite 600, Arlington, Virginia 22201, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de investigação e informação relativos a práticas de negócios e de comércio para 

proteger negócios responsáveis e o público de práticas comerciais abusivas e para estabele-

cer e manter práticas legítimas de publicidade e propaganda [merchandising].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123421 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/12

[730] 申請人 Requerente : 浙江道時鐘錶有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區余杭街道湖山帝景灣18幢2單元1503室 

 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 : 手錶；鐘；錶帶；電子鐘錶；鬧鐘；未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；瑪瑙；項鏈（首飾）；珠寶

首飾；銀製工藝品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123456 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/16

[730] 申請人 Requerente : BERNARD MAGREZ GRANDS VIGNOBLES DU SUD

 地址 Endereço : 216 Avenue du Dr Nancel Pénard, 33600 Pessac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinhos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/11/16 164314956 法國 França

[210] 編號 N.º : N/123560 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/17

[730] 申請人 Requerente : RUFFINO S.R.L.

 地址 Endereço : Piazzale Ruffino, 1-50065 Pontassieve (FI), Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinho; bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123578 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳魚羊美廚網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道大沖一路華潤置地大廈E座5層B單元A55-A56 

 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（非活）、肉罐頭、水果色拉、蔬菜色拉、蛋、奶酪、食用果凍、加工過的堅果、烹飪用蛋

白。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/123579 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳魚羊美廚網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道大沖一路華潤置地大廈E座5層B單元A55-A56 

 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、用作茶葉代用品的花或葉、巧克力、甜食、食品用蜂蜜、木斯里麥片（由生燕麥、乾果和

堅果製的早餐食品）、意式麵食、冰淇淋凝結劑、調味料、甜點慕斯（甜食品）。 

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123580 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳魚羊美廚網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道大沖一路華潤置地大廈E座5層B單元A55-A56 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；假日野營住宿服務；提供野營場地設施；備辦宴席；咖啡館；飯

店；餐館；活動房屋出租；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿; 食物雕刻；烹飪設備出租。 

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123701 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : Brenda Jean Farrington

 地址 Endereço : 4900 Woodway Drive, Suite 1110, Houston, Texas 77056, EUA

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝用膠原蛋白製劑；化妝用雪花膏；護膚用化妝劑；化妝品；防皺霜；保濕乳液；去斑霜；粉刺

霜；美容面膜。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123702 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : Brenda Jean Farrington

 地址 Endereço : 4900 Woodway Drive, Suite 1110, Houston, Texas 77056, EUA

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 護膚藥劑；皮膚病用醫藥製劑；醫用膠原蛋白；外科敷料；醫用生物製劑；藥用植物提取物；藥

草；痤瘡治療製劑；醫藥製劑；護膚品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123703 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : Brenda Jean Farrington

 地址 Endereço : 4900 Woodway Drive, Suite 1110, Houston, Texas 77056, EUA

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 注射器用於醫療目的；皮下注射器；醫用注射針筒；醫用穿刺套管針；醫療器械和儀器；人造外

科移植物；外科儀器和器械；注射針管；醫用插管；醫用注射針。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123711 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : Ferring B.V.

 地址 Endereço : Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos e médicos para utilização no tratamento de doen-

ças e enfermidades endócrinas e hormonais, excluindo preparados farmacêuticos para o 

tratamento de doenças cardiovasculares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123712 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : Ferring B.V.

 地址 Endereço : Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos e médicos; preparados e substâncias farmacêuticos 

na área terapêutica de fertilidade e/ou saúde reprodutiva.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123713 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/24

[730] 申請人 Requerente : Ferring B.V.

 地址 Endereço : Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Instrumentos, aparelhos e dispositivos médicos na área terapêutica de fertilidade e/ou 

saúde reprodutiva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123771 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 陝西華清宮文化旅遊有限公司 

 地址 Endereço : 中國陝西省西安市臨潼區華清路3號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運送旅客；運輸；快遞服務（信件或商品）；觀光旅遊；安排遊覽；導遊；旅行預訂；旅行社（不

包括預訂旅館）；旅行陪伴。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123772 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : 陝西長恨歌演藝文化有限公司 

 地址 Endereço : 中國陝西省西安市臨潼區華清路38號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 安排和組織大會；動物訓練；教育；演出製作；書籍出版；提供博物館設施（表演、展覽）；演

出；娛樂；組織表演（演出）；組織教育或娛樂競賽。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123793 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21
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[511] 產品 Produtos : Copos para bebidas; agitadores para bebidas; artigos para bebidas; garrafas, vazias; jarros; 

chávenas de café, chávenas de chá e canecas; suportes para cápsulas de café; pás para café; 

recipientes para servir café; cafeteiras; jarros para natas; copos; recipientes térmicos para 

bebidas; mangas térmicas para copos de bebidas; canecas; gotejador de café não eléctrico 

para a preparação do café; máquinas de café não eléctricas; cafeteiras não eléctricas; espu-

madoras de leite não eléctricas; prensas francesas não eléctricas; jarros; suportes portáteis 

para recipientes de bebidas; pires; copos; garrafas térmicas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/11/30 87/252,256 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123794 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Aventais; bonés; casacos; camisas; t-shirts de manga curta ou de manga comprida.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/11/30 87/252,300 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123795 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; café sem cafeínas; grãos de café torrados; grãos de café moídos; cápsulas de café; cáp-

sulas de café com café para a sua preparação; doces; grão de café torrados com cobertura 

de chocolate; embalagens de oferta compostos por uma combinação de cafés, chás, e doces; 

produtos de padaria; biscoitos; cacau e bebidas à base de cacau; molhos de chocolate.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/11/30 87/252,389 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123796 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.
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 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho do tipo ‘drive-through’ contendo café e produtos re-

lacionados; serviço de lojas de venda a retalho e de encomendas por correspondência con-

tendo cafés, doces, canecas, copos, louça, e acessórios para preparar e servir café e chá; 

serviços de lojas de venda a retalho on-line contendo cafés, doces, canecas, copos, louça, e 

acessórios para preparar e servir café e chá; emissão de certificados de cartões oferta que 

podem ser trocados por produtos ou serviços; serviços de publicidade, promoção da venda 

de produtos e serviços de terceiros através de serviços de exibição de artigos de merchan-

dising em lojas e da distribuição de produtos de terceiros; prestação de um site on-line 

contendo informações aos consumidores relacionadas com a utilização de cafés, doces, ca-

necas, copos, louça, e acessórios para preparar e servir café e chá; programa de fidelização 

de clientes com fins comerciais através do qual os participantes têm acesso a oportunidades 

de ofertas, descontos, prémios e a outros benefícios através das compras efectuadas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/11/30 87/252,408 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123797 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Cafés; cafés e casas de café e serviços de snack-bar; serviços de fornecimento de café para 

escritórios; serviços de restauração.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/11/30 87/252,445 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123798 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café sem cafeínas; café; cápsulas de café com café para a sua preparação; cápsulas de café; 

grãos de café moídos; grãos de café torrados.
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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

2016/12/01 87/253,665 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123799 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/25

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Operating Company, Inc.

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, California 94608, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café sem cafeínas; café; cápsulas de café com café para a sua preparação; cápsulas de café; 

grãos de café moídos; grãos de café torrados.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/12/01 87/253,446 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123804 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : CJ Cheiljedang Corporation

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para tratamento da pele; preparações farmacêuticas para tra-

tar doenças da pele; preparações farmacêuticas; suplementos nutricionais constituídos por 

bactérias do ácido láctico em pó; suplementos nutricionais; alimentos para bebés; farinha 

láctea para bebés; bebidas dietéticas adaptadas para fins medicinais; alimentos dietéticos 

adaptados para fins medicinais; bebidas para bebés; suplementos alimentares; suplementos 

dietéticos; preparações vitamínicas; suplementos alimentares saudáveis; suplementos probi-

óticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123805 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : CJ Cheiljedang Corporation

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea
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 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite acidófilo; queijo fermentado por bactérias do ácido láctico; bactérias de ácido láctico 

em pó; bebidas de bactérias de ácido láctico; bebidas de ácido láctico; produtos vegetais 

transformados; pó de ginseng vermelho (sem ser para uso medicinal); concentrados de 

ginseng vermelho (sem ser para uso medicinal); geleias de frutos; legumes fermentados 

(kimchi); iogurte; sobremesas à base de leite (com predominância de leite); leite em pó; 

produtos lácteos; leite fermentado; legumes e frutos processados; óleos comestíveis; tofu; 

produtos lácteos contendo bactérias de ácido láctico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123806 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : CJ Cheiljedang Corporation

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para tratamento da pele; preparações farmacêuticas para tra-

tar doenças da pele; preparações farmacêuticas; suplementos nutricionais constituídos por 

bactérias do ácido láctico em pó; suplementos nutricionais; alimentos para bebés; farinha 

láctea para bebés; bebidas dietéticas adaptadas para fins medicinais; alimentos dietéticos 

adaptados para fins medicinais; bebidas para bebés; suplementos alimentares; suplementos 

dietéticos; preparações vitamínicas; suplementos alimentares saudáveis; suplementos probi-

óticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123807 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : CJ Cheiljedang Corporation

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite acidófilo; queijo fermentado por bactérias do ácido láctico; bactérias de ácido láctico 

em pó; bebidas de bactérias de ácido láctico; bebidas de ácido láctico; produtos vegetais 

transformados; pó de ginseng vermelho (sem ser para uso medicinal); concentrados de 

ginseng vermelho (sem ser para uso medicinal); geleias de frutos; legumes fermentados 

(kimchi); iogurte; sobremesas à base de leite (com predominância de leite); leite em pó; 

produtos lácteos; leite fermentado; legumes e frutos processados; óleos comestíveis; tofu; 

produtos lácteos contendo bactérias de ácido láctico.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123808 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : CJ Cheiljedang Corporation

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para tratamento da pele; preparações farmacêuticas para tra-

tar doenças da pele; preparações farmacêuticas; suplementos nutricionais constituídos por 

bactérias do ácido láctico em pó; suplementos nutricionais; alimentos para bebés; farinha 

láctea para bebés; bebidas dietéticas adaptadas para fins medicinais; alimentos dietéticos 

adaptados para fins medicinais; bebidas para bebés; suplementos alimentares; suplementos 

dietéticos; preparações vitamínicas; suplementos alimentares saudáveis; suplementos probi-

óticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123809 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : CJ Cheiljedang Corporation

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite acidófilo; queijo fermentado por bactérias do ácido láctico; bactérias de ácido láctico 

em pó; bebidas de bactérias de ácido láctico; bebidas de ácido láctico; produtos vegetais 

transformados; pó de ginseng vermelho (sem ser para uso medicinal); concentrados de 

ginseng vermelho (sem ser para uso medicinal); geleias de frutos; legumes fermentados 

(kimchi); iogurte; sobremesas à base de leite (com predominância de leite); leite em pó; 

produtos lácteos; leite fermentado; legumes e frutos processados; óleos comestíveis; tofu; 

produtos lácteos contendo bactérias de ácido láctico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123821 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : 超得有限公司

   Super Earn Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港新界葵芳興芳路223號新都會廣場2座32樓3207室

   Room 3207, 32/F., Metroplaza Tower II, 223 Hing Fong Road, Kwai Fong, N.T., 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；快餐店；提供餐飲；提供食物服務（堂食及外賣）；流動飲食攤；自助餐

廳服務；茶餐廳服務；咖啡店；食肆；餐廳菜館；備辦宴席；臨時住宿；通過網上及傳真提供外

賣點餐服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123824 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/26

[730] 申請人 Requerente : Air Distribution Technologies IP, LLC

 地址 Endereço : 5757 North Green Bay Avenue, Milwaukee, WI 53209, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e equipamentos para o tratamento do ar, nomeadamente, protecção contra in-

cêndio, amortecedores de controlo, amortecedores de explosão, amortecedores de palhetas 

de entrada, amortecedores de mistura, caixas de controle de volume, persiana, venezianas, 

coberturas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123842 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA MEGAHOUSE also trading as MEGAHOUSE CORPORA-

TION

 地址 Endereço : 5-4, Komagata 2-Chome, Taito-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos; jogos; jogos de tabuleiro; equipamentos vendidos como uma unidade para 

jogar jogos de tabuleiro do tipo de salão; jogos de tabuleiro portáteis; jogos portáteis com 

ecrã de cristal líquido; cartas de jogar; cartões para jogos de cartas; máquinas de jogos de 

vídeo de arcadas operadas por moedas; máquinas de jogos de vídeo adaptadas para uso 

com receptores de televisão e monitores de computador; máquinas de jogos de vídeo portá-

teis.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123843 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : 瀛海投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號至342號誠豐商業中心16樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 房地產中介業務，物業投資，物業顧問。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123846 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/29

[730] 申請人 Requerente : 瀛海投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號至342號誠豐商業中心16樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 房地產中介業務，物業投資，物業顧問。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123858 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Yamamoto Koubou (doing business as Yamamoto Koubou Corporation)

 地址 Endereço : 55-3 Hachimanmen, Jouroku-cho, Tokushima-shi, Tokushima-ken 771-4261, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Equipamento de pesca; bóias para a pesca; chumbos para a pesca; camaroeiros para a pes-

ca; bastões para pesca com arpão; linhas de pesca; canas de pesca; estojos para canas de 

pesca; anzóis para a pesca, nassas, carretéis para a pesca, engodo para a pesca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123862 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 蘭亭序股份有限公司 
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 地址 Endereço : 中國台灣桃園市中壢區兴南里元化路358號9楼之3 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 冷熱飲料店；飲食店；冰果店；火鍋店；咖啡廳；啤酒屋；酒吧；點心吧；流動飲食攤；快餐車。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123872 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 立橋控股有限公司

   GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES WELL LINK LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融；貨幣事務；不動產事務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/123873 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 立橋控股有限公司

   GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES WELL LINK LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融；貨幣事務；不動產事務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/123874 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 立橋控股有限公司

   GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES WELL LINK LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融；貨幣事務；不動產事務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、綠色及紫色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/123875 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

   PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT

 地址 Endereço : 俄羅斯聯邦聖彼得堡190000蓋納尼亞A幢5號

   5, Lit A, Galernaya UL. RU-190000 St-Petersburg, Russian Federation

 國籍 Nacionalidade : 俄羅斯聯邦 Russa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção; reparação; serviços de instalação; tratamento contra ferrugem para veículos; 

assistência avaria do veículo (reparação); limpeza de veículos; lubrificação de veículos (lu-

brificação); manutenção de veículos; polimento de veículos; estações de serviço para veícu-

los (abastecimento e manutenção); lavagem de veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123876 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/05/31

[730] 申請人 Requerente : 俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

   PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT

 地址 Endereço : 俄羅斯聯邦聖彼得堡190000蓋納尼亞A幢5號

   5, Lit A, Galernaya UL. RU-190000 St-Petersburg, Russian Federation

 國籍 Nacionalidade : 俄羅斯聯邦 Russa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção; reparação; serviços de instalação; tratamento contra ferrugem para veículos; 

assistência avaria do veículo (reparação); limpeza de veículos; lubrificação de veículos (lu-

brificação); manutenção de veículos; polimento de veículos; estações de serviço para veícu-

los (abastecimento e manutenção); lavagem de veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123903 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/01

[730] 申請人 Requerente : 澳門佳作有限公司 

 地址 Endereço : 澳門俾利喇街45至49號聯興工業大廈3樓 

 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123904 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/01

[730] 申請人 Requerente : GROMARK CONSUMERS ENTERPRISE PTE LTD

 地址 Endereço : 1 Goldhill Plaza, #02-03 Podium Block, Singapore 308899

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos dietéticos para humanos para fins médicos (para branqueamento, clareamen-

to e tonificação de pele).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preateado, cinzento e verde.

[210] 編號 N.º : N/123905 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/01

[730] 申請人 Requerente : 浙江蘭芳園食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省湖州市鳳凰西區西鳳路1318號 

 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 : 牛奶；克菲爾奶酒（奶飲料）；牛奶飲料（以牛奶為主）；牛奶製品；豆奶（牛奶替代品）；奶昔；

煉乳；奶粉；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以奶為主）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123906 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/01

[730] 申請人 Requerente : 浙江蘭芳園食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省湖州市鳳凰西區西鳳路1318號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 果汁；礦泉水（飲料）；無酒精飲料；果昔；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；富含蛋白質的運

動飲料；乳酸飲料（果製品，非奶）；奶茶（非奶為主）；植物飲料；豆類飲料。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123907 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/01

[730] 申請人 Requerente : 韓後化妝品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區雲城西路888號1708房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潔膚乳液；香精油；牙膏；美容面膜；非醫用按摩凝膠；化妝洗液；化妝用油；洗澡用化妝品；

唇膏；口紅；化妝筆；眉毛化妝品；化妝粉；眉筆；防曬劑；增白霜；去斑霜；胭脂；眼影膏；化妝

品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123908 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/01

[730] 申請人 Requerente : 韓後化妝品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區雲城西路888號1708房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潔膚乳液；香精油；牙膏；美容面膜；非醫用按摩凝膠；化妝洗液；化妝用油；洗澡用化妝品；

唇膏；口紅；化妝筆；眉毛化妝品；化妝粉；眉筆；防曬劑；增白霜；去斑霜；胭脂；眼影膏；化妝

品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123909 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/01

[730] 申請人 Requerente : 廣州市合生元生物製品有限公司

   BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州經濟技術開發區東區聯廣路187號

   No. 187 Lianguang Road, East Area of Guangzhou Economic and Technological Develop-

ment Zone, Guangzhou, Guangdong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；潔膚乳液；護髮素：浴液；化妝品；化妝用油；護膚用化妝劑；防曬劑；爽身粉；牙膏；

洗衣劑；抑菌洗手劑；洗衣用織物柔順劑；花露水。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色。 

[210] 編號 N.º : N/123910 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/01

[730] 申請人 Requerente : 廣州市合生元生物製品有限公司

   BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州經濟技術開發區東區聯廣路187號

   No. 187 Lianguang Road, East Area of Guangzhou Economic and Technological Develop-

ment Zone, Guangzhou, Guangdong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；魚肝油；礦物質食品補充劑；營養補充劑；嬰兒食品；嬰兒奶粉；嬰兒含乳面粉；嬰

兒尿布；嬰兒尿褲；消毒紙巾；防溢乳墊；嬰兒配方奶粉。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色。 

[210] 編號 N.º : N/123911 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/01

[730] 申請人 Requerente : 廣州市合生元生物製品有限公司

   BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州經濟技術開發區東區聯廣路187號

   No. 187 Lianguang Road, East Area of Guangzhou Economic and Technological Develop-

ment Zone, Guangzhou, Guangdong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉鬆；果肉；果醬；以果蔬為主的零食小吃；以水果為主的零食小吃；牛奶；牛奶飲料（以牛奶為

主的）；牛奶製品；奶粉；加工過的堅果。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色。 

[210] 編號 N.º : N/123912 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/01

[730] 申請人 Requerente : 廣州市合生元生物製品有限公司

   BIOSTIME, INC. (GUANGZHOU)

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州經濟技術開發區東區聯廣路187號

   No. 187 Lianguang Road, East Area of Guangzhou Economic and Technological Develop-

ment Zone, Guangzhou, Guangdong Province, China
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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 : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；糕点；以穀物為主的零食小吃；米粉糊；燕麥食品；米粉（粉狀）；麵條；米粉；意大利麵

條；以米為主的零食小吃；軟糖（糖果）；果凍（糖果）；奶片（糖果）。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色。 

[210] 編號 N.º : N/123913 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 銀運投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街354-408號南豐工業大廈第2期6樓F座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 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/123914 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 銀運投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街354-408號南豐工業大廈第2期6樓F座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 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，

營養健康食品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123915 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 銀運投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街354-408號南豐工業大廈第2期6樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 商業 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/123916 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 銀運投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街354-408號南豐工業大廈第2期6樓F座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123917 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 銀運投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街354-408號南豐工業大廈第2期6樓F座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123918 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : MARTIDERM SL

 地址 Endereço : Garnatxa, 20-22 Parque Empresarial de Cervelló, 08758 Cervelló (Barcelona), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; produtos de perfumaria; óleos essenciais, loções capilares; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123919 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : 灝景五金發展有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環海邊馬路45號保利達中心4樓N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 : 1

[511] 產品 Produtos : 強力膠，瞬間接著劑，工業黏合劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123920 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : 灝景五金發展有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環海邊馬路45號保利達中心4樓N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 : 16

[511] 產品 Produtos : 牛皮膠紙，牛皮膠布，縐紋紙，聚丙烯紙，錫紙，雙面紙，文具膠紙，捆箱膜。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123921 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : FITA PRETA, VINHOS, LDA.

 地址 Endereço : Tapada da Ajuda, Nº 84, 1º D, Inovisa I.S.A., 1349-017 Lisboa, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cerveja); vinho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123922 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : 卡隆一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門渡船街101號銀禧大廈地下A 

 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 : 教育，提供培訓。 
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/123923 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : 卡隆一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門渡船街101號銀禧大廈地下A 

 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 : 教育，提供培訓。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色底色，朱紅色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/123924 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[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/123925 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[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 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano para a prevenção e o tratamento de doenças 

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/123926 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[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/123927 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[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/123928 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos da 

América
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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/123929 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : 珠海小可樂科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香洲區南屏南灣北路32號4號廠房4層4309 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機鍵盤，計算機外圍設備，計算機軟件（已錄製），監視器（計算機硬件），監視程序（計算

機程序），鼠標（計算機外圍設備），筆記本電腦，電子出版物（可下載），計算機程序（可下載

軟件），鼠標墊，與計算機配套使用的腕墊，計算機遊戲軟件，磁性編碼身份鑒別手環，USB閃

存盤，便攜式計算機，便攜計算機專用包，便攜計算機套，可下載的計算機應用軟件，平板電

腦，計算機硬件，商品電子標籤，與計算機連用的操縱杆（視頻遊戲用除外），智能眼鏡（數據

處理），智能手錶（數據處理），計算機屏幕專用保護膜，計算器袋（套），鼠標器套，鍵盤罩，

軟盤盒，電話鈴音（可下載），計算機用光盤驅動器，運載工具用蓄電池，運載工具用電池，蓄

電瓶，電瓶，蓄電池箱，電池箱，電池極板，點火用電池，陽極，陽極電池，高壓電池，電池充電

器，原電池，充電連接器，原電池組，電池鉛板，電池，蓄電池，陰極反腐蝕裝置，對陰極，光伏

電池，陰極，太陽能電池，發電用太陽能電池板，移動電源（可充電電池），電子香煙用充電器。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123930 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : 珠海小可樂科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香洲區南屏南灣北路32號4號廠房4層4309 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究，技術項目研究，工程學，物理研究，機械研究，替他人研究和開發新產品，城市規

劃，節能領域的諮詢，環境保護領域的研究，提供關於碳抵消的信息、建議和諮詢，科學研究，

技術諮詢，電信技術諮詢，撰寫科技文稿，工業品外觀設計，包裝設計，造型（工業品外觀設

計），計算機出租，計算機編程，計算機軟件設計，計算機軟件更新，計算機硬件設計和開發諮

詢，計算機軟件出租，計算機軟件維護，計算機系統分析，計算機系統設計，把有形的數據和文

件轉換成電子媒體，替他人創建和維護網站，託管計算機站（網站），計算機軟件的安裝，計算

機程序和數據的數據轉換（非有形轉換），計算機軟件諮詢，計算機系統遠程監控，網站設計
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諮詢，軟件運營服務[SaaS]，信息技術諮詢服務，服務器託管，遠程數據備份，電子數據存儲，

通過網站提供計算機技術和編程信息，雲計算，外包商提供的信息技術服務，計算機技術諮

詢，計算機安全諮詢，平面美術設計。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123931 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : 徐亦知

   Hsu, Yi Chih

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市信義區信義路6段76巷2弄20號1樓

   1F., No.20, Aly.2, Ln. 76, Sec. 6 Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 銀；金頸鍊；手鐲；手鍊；戒指；耳環；墜子；貴重金屬藝術品；人造寶石；珠寶；貴重金屬合

金；飾品（首飾）；未加工或半加工貴重金屬；首飾；鑰匙圈用小飾物；手錶；手工藝飾（貴重金

屬）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123935 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; peles de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-

-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos; sacos de praia; pastas 

[produtos em couro]; pastas para estudantes; bolsas para sapatos; bolsas de cintura; mochi-

las; carteiras de bolso; bolsas; estojos; maletas para documentos; estojos para cartões de vi-

sita; estojos para partituras; carteiras para cartões telefónicos; bolsas para catálogos; esto-

jos e carteiras para cartões de crédito; pastas [marroquinaria] [porta-documentos]; estojos 

para chaves [marroquinaria]; estojos profissionais; malas e sacos de fim de semana; estojos, 

especificamente estojos de toilette e estojos para cosméticos e batons vendidos vazios; sa-

cos para livros; sacos de bagagem de mão; sacos de equipamento [com formato cilíndrico]; 

sacos porta-fatos [para viagem]; sacos de compras; sacos de desporto e de ginástica multiu-

sos; malas de viagem; sacos de mão; sacos de tiracolo; sacos de recordação; sacos de viagem 

para vestuário; sacos de lona para compras; sacos de couro para embalagem; cartão-couro; 

etiquetas para malas de viagem; coberturas para mobílias em couro; peças e acessórios 

para os artigos atrás referidos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123936 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de viagens para terceiros e assistência; serviços de guia turístico e outros serviços 

de informação sobre viagens, nomeadamente, aconselhamento e planeamento, relacionados 

com serviços de agência de viagens, disponíveis através de brochuras, panfletos, boletins 

informativos, materiais promocionais; arranjo de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123937 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino e de jogo; operação de casinos; fornecimento de instalações para casinos 

e jogos; planeamento para entretenimento de eventos especiais; eventos desportivos; servi-

ços de clube de saúde; clubes nocturnos; serviços de parques de diversão e serviços de par-

ques temáticos; produção de espectáculos; peças teatrais; espectáculos de palco e musicais, 

entretenimento dramático ou teatral; fornecimento de instalações para entretenimento e 

recreio; jogos de água; espectáculos na água; fornecimento de instalações para jogos de 

água e espectáculos na água; provisão de informação relacionada com jogo e entretenimen-

to através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123938 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited
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 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel e pousadas; serviços de restaurante e bar; cafés; cafetarias; serviços de 

sala de estar pública; snack bares; provisão de banquetes para ocasiões especiais; provisão 

de instalações para convenções; provisão de instalações para exposições; provisão de infor-

mações relacionadas com alojamento, restaurantes e eventos especiais através da Internet; 

fornecimento de instalações para reuniões de negócios e convenções.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123939 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : CRAZY HOLDING

 地址 Endereço : 66, Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, 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 através de produção teatral e entretenimento em cabaré; orga-

nização e apresentação de espectáculos; apresentação de espectáculos ao vivo; produção de 

cabarés; reserva de lugares para espectáculos; apresentação de exibições de dança; orga-

nização de serviços de entretenimento; produção de filmes e espectáculos; organização de 

shows para fins de entretenimento; educação; provisão de formação; entretenimento; activi-

dades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123940 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para limpeza; preparações para uso em lavandaria; desodorizantes para hu-

manos ou para animais; produtos de higiene pessoal; produtos para dar brilho [polimento]; 

produtos de perfumaria; cremes para couro; produtos abrasivos; toalhetes pré-humedeci-

dos impregnados com detergente para limpeza; panos impregnados com detergente para 

limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa e preta tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/123941 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Desodorizantes, sem serem para humanos ou para animais; preparações esterilizantes; 

preparações anti-traças; preparações medicinais de higiene pessoal; preparações farmacêu-

ticas; algodão para fins médicos; toalhetes impregnados com loções farmacêuticas; fraldas 

para bebés [fraldas].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123942 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Sacos para o lixo de papel ou de plástico; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou plástico, 

para embalagem; papel; toalhas de papel; coberturas em papel para assentos de sanitas; ar-

tigos de escritório, excepto móveis; produtos de impressão; artigos de papelaria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123943 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa para a casa; panos de louça; coberturas ajustadas para assentos de sanita em maté-

rias têxteis; toalhas em matérias têxteis; roupa de casa de banho, excepto vestuário; roupa 

de mesa, sem ser em papel; feltro; tecidos; coberturas [soltas] para móveis.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123944 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes de banho; tapetes; revestimentos para pavimentos; carpetes; tapetes antiderrapan-

tes; revestimentos decorativos de parede, não de matérias têxteis; papel de parede.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123945 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para limpeza; preparações para uso em lavandaria; desodorizantes para hu-

manos ou para animais; produtos de higiene pessoal; produtos para dar brilho [polimento]; 

produtos de perfumaria; cremes para couro; produtos abrasivos; toalhetes pré-humedeci-

dos impregnados com detergente para limpeza; panos impregnados com detergente para 

limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123946 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Desodorizantes, sem serem para humanos ou para animais; preparações esterilizantes; 

preparações anti-traças; preparações medicinais de higiene pessoal; preparações farmacêu-
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ticas; algodão para fins médicos; toalhetes impregnados com loções farmacêuticas; fraldas 

para bebés [fraldas].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123947 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Sacos para o lixo de papel ou de plástico; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou plástico, 

para embalagem; papel; toalhas de papel; coberturas em papel para assentos de sanitas; ar-

tigos de escritório, excepto móveis; produtos de impressão; artigos de papelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123948 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa para a casa; panos de louça; coberturas ajustadas para assentos de sanita em maté-

rias têxteis; toalhas em matérias têxteis; roupa de casa de banho, excepto vestuário; roupa 

de mesa, sem ser em papel; feltro; tecidos; coberturas [soltas] para móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123949 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes de banho; tapetes; revestimentos para pavimentos; carpetes; tapetes antiderrapan-

tes; revestimentos decorativos de parede, não de matérias têxteis; papel de parede.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123950 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para limpeza; preparações para uso em lavandaria; desodorizantes para hu-

manos ou para animais; produtos de higiene pessoal; produtos para dar brilho [polimento]; 

produtos de perfumaria; cremes para couro; produtos abrasivos; toalhetes pré-humedeci-

dos impregnados com detergente para limpeza; panos impregnados com detergente para 

limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, dourada e rosa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123951 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Desodorizantes, sem serem para humanos ou para animais; preparações esterilizantes; 

preparações anti-traças; preparações medicinais de higiene pessoal; preparações farmacêu-

ticas; algodão para fins médicos; toalhetes impregnados com loções farmacêuticas; fraldas 

para bebés [fraldas].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, dourada e rosa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123952 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Sacos para o lixo de papel ou de plástico; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou plástico, 

para embalagem; papel; toalhas de papel; coberturas em papel para assentos de sanitas; ar-

tigos de escritório, excepto móveis; produtos de impressão; artigos de papelaria.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, dourada e rosa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123953 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios para uso doméstico; esponjas para uso doméstico; instrumentos de limpeza, ma-

nuais; utensílios de cozinha; recipientes para uso doméstico ou de cozinha; utensílios de 

cozinha não eléctricos; cerâmicas para uso doméstico; escovas; garrafas; baldes de quarto 

de banho; toalheiros e argolas para toalhas; utensílios de higiene pessoal; materiais para 

polir com excepção de preparações, papel e pedra para polir.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, dourada e rosa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123954 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa para a casa; panos de louça; coberturas ajustadas para assentos de sanita em maté-

rias têxteis; toalhas em matérias têxteis; roupa de casa de banho, excepto vestuário; roupa 

de mesa, sem ser em papel; feltro; tecidos; coberturas [soltas] para móveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, dourada e rosa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123955 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes de banho; tapetes; revestimentos para pavimentos; carpetes; tapetes antiderrapan-

tes; revestimentos decorativos de parede, não de matérias têxteis; papel de parede.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, dourada e rosa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123956 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para limpeza; preparações para uso em lavandaria; desodorizantes para hu-

manos ou para animais; produtos de higiene pessoal; produtos para dar brilho [polimento]; 

produtos de perfumaria; cremes para couro; produtos abrasivos; toalhetes pré-humedeci-

dos impregnados com detergente para limpeza; panos impregnados com detergente para 

limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123957 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Desodorizantes, sem serem para humanos ou para animais; preparações esterilizantes; 

preparações anti-traças; preparações medicinais de higiene pessoal; preparações farmacêu-

ticas; algodão para fins médicos; toalhetes impregnados com loções farmacêuticas; fraldas 

para bebés [fraldas].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123958 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Sacos para o lixo de papel ou de plástico; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou plástico, 

para embalagem; papel; toalhas de papel; coberturas em papel para assentos de sanitas; ar-

tigos de escritório, excepto móveis; produtos de impressão; artigos de papelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123959 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios para uso doméstico; esponjas para uso doméstico; instrumentos de limpeza, ma-

nuais; utensílios de cozinha; recipientes para uso doméstico ou de cozinha; utensílios de 

cozinha não eléctricos; cerâmicas para uso doméstico; escovas; garrafas; baldes de quarto 

de banho; toalheiros e argolas para toalhas; utensílios de higiene pessoal; materiais para 

polir com excepção de preparações, papel e pedra para polir.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123960 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa para a casa; panos de louça; coberturas ajustadas para assentos de sanita em maté-

rias têxteis; toalhas em matérias têxteis; roupa de casa de banho, excepto vestuário; roupa 

de mesa, sem ser em papel; feltro; tecidos; coberturas [soltas] para móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123961 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes de banho; tapetes; revestimentos para pavimentos; carpetes; tapetes antiderrapan-

tes; revestimentos decorativos de parede, não de matérias têxteis; papel de parede.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123962 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LEC, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Desodorizantes, sem serem para humanos ou para animais; preparações esterilizantes; 

preparações anti-traças; preparações medicinais de higiene pessoal; preparações farmacêu-

ticas; algodão para fins médicos; toalhetes impregnados com loções farmacêuticas; fraldas 

para bebés [fraldas].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123963 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LEC, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa para a casa; panos de louça; coberturas ajustadas para assentos de sanita em maté-

rias têxteis; toalhas em matérias têxteis; roupa de casa de banho, excepto vestuário; roupa 

de mesa, sem ser em papel; feltro; tecidos; coberturas [soltas] para móveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123964 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : LEC, INC.

 地址 Endereço : 3-15-1, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes de banho; tapetes; revestimentos para pavimentos; carpetes; tapetes antiderrapan-

tes; revestimentos decorativos de parede, não de matérias têxteis; papel de parede.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123965 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : Fanatics, Inc.

 地址 Endereço : 8100 Nations Way, Jacksonville, Florida 32256, 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, nomeadamente, camisolas, calções; lenços de cabeça e pescoço; calçado; vestuá-

rio, nomeadamente, jaquetas, jerseys, “sweatshirts”, camisas, calças; chapelaria; chapéus.

[540] 商標 Marca : 

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

2017/02/17 87/339,850 美國 Estados Unidos da América

2017/02/17 87/339,869 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/123966 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : Jinduk Seo

 地址 Endereço : Gyeongdong Jade APT 103-2004, 197, Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan, Repu-

blic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Chapéus; luvas (vestuário); sapatos; calçado desportivo; peúgas; vestuário; casacos; vestuá-

rio para ginástica; camisas; cintos (vestuário); aventais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123967 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/02

[730] 申請人 Requerente : Jinduk Seo

 地址 Endereço : Gyeongdong Jade APT 103-2004, 197, Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan, Repu-

blic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43



13136 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2017 年 8 月 2 日

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; restaurantes de bufete; agências de cozedura de alimentos; cate-

ring de alimentos e bebidas; cafés; cafeterias; snack-bares; hotéis; serviços de reserva de 

alojamento; restaurantes de self-service.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123968 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : 廣東天物新材料科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市番禺區沙灣鎮紫坭村西安路7號（堅美人造板廠） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備；記時器（時間記錄裝置）；導航儀器；電子監控裝置；電源材料（電線、電

纜）；螢光屏；電子防盜裝置；電熱襪；電熱服裝；電池；電熱馬甲；電熱手套；電熱靴；配電箱

（電）；互感器；傳感器；電熱保護套；電池充電器；計算機遊戲軟件；學習機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123969 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : 澳門麥記大包一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E 號第一國際商業中心12樓05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 : 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，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123970 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : MCE (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, tudo incluído na classe 25.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Fundo preto com letras bege.

[210] 編號 N.º : N/123971 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : MCE (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Fundo preto com letras bege.

[210] 編號 N.º : N/123972 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : MCE (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Fundo preto com letras bege.



13138 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2017 年 8 月 2 日

[210] 編號 N.º : N/123973 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : MCE (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido “on-line” a partir de uma base de dados de compu-

tador da “Internet”; e compilação de anúncios para usar como página da “web” na “Inter-

net”; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com 

todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Fundo preto com letras bege.

[210] 編號 N.º : N/123974 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : MCE (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna 
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ou azar; fornecimento de infra estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e para 

casinos e para jogos através de “websites” e redes computorizadas globais; serviços de 

informação sobre entretenimento prestados “on-line” a partir de bases de dados informá-

ticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de entre-

tenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados “on-line” a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da “internet” ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, “health clubs”, ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Fundo preto com letras bege.

[210] 編號 N.º : N/123975 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : MCE (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Fundo preto com letras bege.

[210] 編號 N.º : N/123976 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : MCE (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza (“beauty parlour”); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e “sun decks”; serviços de boa forma física (“body fitness”); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Fundo preto com letras bege.

[210] 編號 N.º : N/123977 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : 白象食品股份有限公司

   BAIXIANG FOODS CO., LTD.
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 地址 Endereço : 中國河南新鄭市薛店鎮工貿開發區

   Gongmao Kaifaqu, Xuedianzhen, Xinzheng, Henan Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 香腸；魚製食品；肉罐頭；以水果為主的零食小吃；腌製塊菌；蛋；牛乳製品；食用油；加工過的

堅果；幹蔬菜；豆腐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123978 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : 白象食品股份有限公司

   BAIXIANG FOODS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國河南新鄭市薛店鎮工貿開發區

   Gongmao Kaifaqu, Xuedianzhen, Xinzheng, Henan Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶；糖果；蜂蜜；餅幹；糕點；麵粉製丸子；餃子；麵粉；米；麵條；麵條為主的預製食

物；速食麵；食用澱粉；以穀物為主的零食小吃；冰淇淋；調味品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123979 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : 白象食品股份有限公司

   BAIXIANG FOODS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國河南新鄭市薛店鎮工貿開發區

   Gongmao Kaifaqu, Xuedianzhen, Xinzheng, Henan Province, China

 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；果汁；水（飲料）；礦泉水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；無酒精飲料；果昔；軟飲料；富含蛋白

質的運動飲料；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123980 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : 白象食品股份有限公司

   BAIXIANG FOODS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國河南新鄭市薛店鎮工貿開發區

   Gongmao Kaifaqu, Xuedianzhen, Xinzheng, Henan Province, China

 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 : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；葡萄酒；烈酒（飲料）；清酒（日本米酒）；威士

忌；酒精飲料（啤酒除外）；含水果酒精飲料；米酒；白酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123994 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : 漫畫館（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門船澳街海擎天第3座53樓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 : 30

[511] 產品 Produtos : 壽司、日式拉麵、方便米飯、炒飯、醬酒、芥末、韓式紫菜包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123995 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : 漫畫館（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門船澳街海擎天第3座53樓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 : 43

[511] 服務 Serviços : 日式料理餐廳、自助餐廳、自助餐館、快餐館、備辦宴席。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123996 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : 漫畫館（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門船澳街海擎天第3座53樓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 : 30

[511] 產品 Produtos : 壽司、日式拉麵、方便米飯、炒飯、醬酒、芥末、韓式紫菜包。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/123997 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : 漫畫館（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門船澳街海擎天第3座53樓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 : 43

[511] 服務 Serviços : 日式料理餐廳、自助餐廳、自助餐館、快餐館、備辦宴席。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/123998 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos nutricionais para uso medicinal, bebidas nutricionais para uso medicinal no-

meadamente bebidas que estimulam a energia (bebidas contendo vitaminas/minerais), be-

bidas isotónicas, bebidas energéticas, bebidas para desportistas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/123999 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; extractos de algas para alimentos; alimentos feitos de peixe; frutos, enlatados [en-

latados (am.)]; alimentos de snack à base de frutos; areca processada; legumes secos; ovos; 

bebidas lácteas, com predominância de leite; manteiga de cacau comestível; geleias de fru-

tos; nozes preparadas; cogumelos secos comestíveis; produtos de tofu (produtos de coalho 

de feijão).
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124000 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; bebidas à base de chá; açúcar; produtos de confeitaria; melaço para alimentos; 

alimentos de snack à base de cereais; pizas; preparações de cereais; massas alimentares; 

alimentos de snack à base de arroz; farinha de soja; amido para alimentos; gelados; sal de 

cozinha; vinagre; condimentos; levedura; essências para produtos alimentares, excepto es-

sências etéreas e óleos essenciais; preparações para endurecer natas batidas; glúten prepa-

rado como alimento; produtos para amaciar a carne, para uso doméstico; aditivos de glúten 

para fins culinários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124001 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; sumos de frutos; bebidas não alcoólicas; água gaseificada; bebidas energéticas (be-

bidas não medicinais); bebidas isotónicas; água mineral (bebidas); água com gás; bebidas 

para desporto; preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/124002 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Extractos de frutos, alcoólicos; bebidas aperitivas; bebidas destiladas; vinho; bebidas espi-

rituosas [bebidas]; bebidas alcoólicas, excepto cervejas; bebidas alcoólicas com frutos; bai-

jiu [bebida alcoólica destilada chinesa]; bebidas alcoólicas pré-misturadas, com excepção 

de bebidas à base de cerveja; vinho espumante.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124003 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Cafés; serviços de bar; aluguer de salas de reuniões; lares para idosos; serviços de berçário  

[creches]; alojamento para animais; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; 

aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de distribuidores de água potável; aluguer de 

equipamentos de iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124004 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos nutricionais para uso medicinal, bebidas nutricionais para uso medicinal no-

meadamente bebidas que estimulam a energia (bebidas contendo vitaminas/minerais), be-

bidas isotónicas, bebidas energéticas, bebidas para desportistas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124005 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; extractos de algas para alimentos; alimentos feitos de peixe; frutos, enlatados [en-

latados (am.)]; alimentos de snack à base de frutos; areca processada; legumes secos; ovos; 

bebidas lácteas, com predominância de leite; manteiga de cacau comestível; geleias de fru-

tos; nozes preparadas; cogumelos secos comestíveis; produtos de tofu (produtos de coalho 

de feijão).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124006 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; bebidas à base de chá; açúcar; produtos de confeitaria; melaço para alimentos; 

alimentos de snack à base de cereais; pizas; preparações de cereais; massas alimentares; 

alimentos de snack à base de arroz; farinha de soja; amido para alimentos; gelados; sal de 

cozinha; vinagre; condimentos; levedura; essências para produtos alimentares, excepto es-

sências etéreas e óleos essenciais; preparações para endurecer natas batidas; glúten prepa-

rado como alimento; produtos para amaciar a carne, para uso doméstico; aditivos de glúten 

para fins culinários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/124007 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; sumos de frutos; bebidas não alcoólicas; água gaseificada; bebidas energéticas (be-

bidas não medicinais); bebidas isotónicas; água mineral (bebidas); água com gás; bebidas 

para desporto; preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124008 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Extractos de frutos, alcoólicos; bebidas aperitivas; bebidas destiladas; vinho; bebidas espi-

rituosas [bebidas]; bebidas alcoólicas, excepto cervejas; bebidas alcoólicas com frutos; bai-

jiu [bebida alcoólica destilada chinesa]; bebidas alcoólicas pré-misturadas, com excepção 

de bebidas à base de cerveja; vinho espumante.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124009 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Cafés; serviços de bar; aluguer de salas de reuniões; lares para idosos; serviços de berçário 

[creches]; alojamento para animais; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; 

aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de distribuidores de água potável; aluguer de 

equipamentos de iluminação.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124010 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos nutricionais para uso medicinal, bebidas nutricionais para uso medicinal no-

meadamente bebidas que estimulam a energia (bebidas contendo vitaminas/minerais), be-

bidas isotónicas, bebidas energéticas, bebidas para desportistas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124011 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; extractos de algas para alimentos; alimentos feitos de peixe; frutos, enlatados [en-

latados (am.)]; alimentos de snack à base de frutos; areca processada; legumes secos; ovos; 

bebidas lácteas, com predominância de leite; manteiga de cacau comestível; geleias de fru-

tos; nozes preparadas; cogumelos secos comestíveis; produtos de tofu (produtos de coalho 

de feijão).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124012 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited
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 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; bebidas à base de chá; açúcar; produtos de confeitaria; melaço para alimentos; 

alimentos de snack à base de cereais; pizas; preparações de cereais; massas alimentares; 

alimentos de snack à base de arroz; farinha de soja; amido para alimentos; gelados; sal de 

cozinha; vinagre; condimentos; levedura; essências para produtos alimentares, excepto es-

sências etéreas e óleos essenciais; preparações para endurecer natas batidas; glúten prepa-

rado como alimento; produtos para amaciar a carne, para uso doméstico; aditivos de glúten 

para fins culinários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124013 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; sumos de frutos; bebidas não alcoólicas; água gaseificada; bebidas energéticas (be-

bidas não medicinais); bebidas isotónicas; água mineral (bebidas); água com gás; bebidas 

para desporto; preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124014 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Extractos de frutos, alcoólicos; bebidas aperitivas; bebidas destiladas; vinho; bebidas espi-

rituosas [bebidas]; bebidas alcoólicas, excepto cervejas; bebidas alcoólicas com frutos; bai-

jiu [bebida alcoólica destilada chinesa]; bebidas alcoólicas pré-misturadas, com excepção 

de bebidas à base de cerveja; vinho espumante.



13150 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2017 年 8 月 2 日

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124015 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Cafés; serviços de bar; aluguer de salas de reuniões; lares para idosos; serviços de berçário  

[creches]; alojamento para animais; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; 

aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de distribuidores de água potável; aluguer de 

equipamentos de iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124016 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos nutricionais para uso medicinal, bebidas nutricionais para uso medicinal no-

meadamente bebidas que estimulam a energia (bebidas contendo vitaminas/minerais), be-

bidas isotónicas, bebidas energéticas, bebidas para desportistas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124017 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand
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 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; extractos de algas para alimentos; alimentos feitos de peixe; frutos, enlatados [en-

latados (am.)]; alimentos de snack à base de frutos; areca processada; legumes secos; ovos; 

bebidas lácteas, com predominância de leite; manteiga de cacau comestível; geleias de fru-

tos; nozes preparadas; cogumelos secos comestíveis; produtos de tofu (produtos de coalho 

de feijão).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124018 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; bebidas à base de chá; açúcar; produtos de confeitaria; melaço para alimentos; 

alimentos de snack à base de cereais; pizas; preparações de cereais; massas alimentares; 

alimentos de snack à base de arroz; farinha de soja; amido para alimentos; gelados; sal de 

cozinha; vinagre; condimentos; levedura; essências para produtos alimentares, excepto es-

sências etéreas e óleos essenciais; preparações para endurecer natas batidas; glúten prepa-

rado como alimento; produtos para amaciar a carne, para uso doméstico; aditivos de glúten 

para fins culinários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124019 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; sumos de frutos; bebidas não alcoólicas; água gaseificada; bebidas energéticas (be-

bidas não medicinais); bebidas isotónicas; água mineral (bebidas); água com gás; bebidas 

para desporto; preparados para fazer bebidas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124020 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Extractos de frutos, alcoólicos; bebidas aperitivas; bebidas destiladas; vinho; bebidas espi-

rituosas [bebidas]; bebidas alcoólicas, excepto cervejas; bebidas alcoólicas com frutos; bai-

jiu [bebida alcoólica destilada chinesa]; bebidas alcoólicas pré-misturadas, com excepção 

de bebidas à base de cerveja; vinho espumante.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124021 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Cafés; serviços de bar; aluguer de salas de reuniões; lares para idosos; serviços de berçário  

[creches]; alojamento para animais; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; 

aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de distribuidores de água potável; aluguer de 

equipamentos de iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/124022 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand
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 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos nutricionais para uso medicinal, bebidas nutricionais para uso medicinal no-

meadamente bebidas que estimulam a energia (bebidas contendo vitaminas/minerais), be-

bidas isotónicas, bebidas energéticas, bebidas para desportistas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124023 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; extractos de algas para alimentos; alimentos feitos de peixe; frutos, enlatados [en-

latados (am.)]; alimentos de snack à base de frutos; areca processada; legumes secos; ovos; 

bebidas lácteas, com predominância de leite; manteiga de cacau comestível; geleias de fru-

tos; nozes preparadas; cogumelos secos comestíveis; produtos de tofu (produtos de coalho 

de feijão).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124024 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; bebidas à base de chá; açúcar; produtos de confeitaria; melaço para alimentos; 

alimentos de snack à base de cereais; pizas; preparações de cereais; massas alimentares; 

alimentos de snack à base de arroz; farinha de soja; amido para alimentos; gelados; sal de 

cozinha; vinagre; condimentos; levedura; essências para produtos alimentares, excepto es-

sências etéreas e óleos essenciais; preparações para endurecer natas batidas; glúten prepa-

rado como alimento; produtos para amaciar a carne, para uso doméstico; aditivos de glúten 

para fins culinários.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124025 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; sumos de frutos; bebidas não alcoólicas; água gaseificada; bebidas energéticas (be-

bidas não medicinais); bebidas isotónicas; água mineral (bebidas); água com gás; bebidas 

para desporto; preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124026 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Extractos de frutos, alcoólicos; bebidas aperitivas; bebidas destiladas; vinho; bebidas espi-

rituosas [bebidas]; bebidas alcoólicas, excepto cervejas; bebidas alcoólicas com frutos; bai-

jiu [bebida alcoólica destilada chinesa]; bebidas alcoólicas pré-misturadas, com excepção 

de bebidas à base de cerveja; vinho espumante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124027 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Cafés; serviços de bar; aluguer de salas de reuniões; lares para idosos; serviços de berçário  

[creches]; alojamento para animais; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; 

aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de distribuidores de água potável; aluguer de 

equipamentos de iluminação.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124028 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos nutricionais para uso medicinal, bebidas nutricionais para uso medicinal no-

meadamente bebidas que estimulam a energia (bebidas contendo vitaminas/minerais), be-

bidas isotónicas, bebidas energéticas, bebidas para desportistas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124029 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; extractos de algas para alimentos; alimentos feitos de peixe; frutos, enlatados [en-

latados (am.)]; alimentos de snack à base de frutos; areca processada; legumes secos; ovos; 

bebidas lácteas, com predominância de leite; manteiga de cacau comestível; geleias de fru-

tos; nozes preparadas; cogumelos secos comestíveis; produtos de tofu (produtos de coalho 

de feijão).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124030 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; bebidas à base de chá; açúcar; produtos de confeitaria; melaço para alimentos; 

alimentos de snack à base de cereais; pizas; preparações de cereais; massas alimentares; 

alimentos de snack à base de arroz; farinha de soja; amido para alimentos; gelados; sal de 

cozinha; vinagre; condimentos; levedura; essências para produtos alimentares, excepto es-

sências etéreas e óleos essenciais; preparações para endurecer natas batidas; glúten prepa-

rado como alimento; produtos para amaciar a carne, para uso doméstico; aditivos de glúten 

para fins culinários.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124031 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; sumos de frutos; bebidas não alcoólicas; água gaseificada; bebidas energéticas (be-

bidas não medicinais); bebidas isotónicas; água mineral (bebidas); água com gás; bebidas 

para desporto; preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124032 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Extractos de frutos, alcoólicos; bebidas aperitivas; bebidas destiladas; vinho; bebidas espi-

rituosas [bebidas]; bebidas alcoólicas, excepto cervejas; bebidas alcoólicas com frutos; bai-

jiu [bebida alcoólica destilada chinesa]; bebidas alcoólicas pré-misturadas, com excepção 

de bebidas à base de cerveja; vinho espumante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124033 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Cafés; serviços de bar; aluguer de salas de reuniões; lares para idosos; serviços de berçário  

[creches]; alojamento para animais; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; 



N.º 31 — 2-8-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13157

aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de distribuidores de água potável; aluguer de 

equipamentos de iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124034 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos nutricionais para uso medicinal, bebidas nutricionais para uso medicinal no-

meadamente bebidas que estimulam a energia (bebidas contendo vitaminas/minerais), be-

bidas isotónicas, bebidas energéticas, bebidas para desportistas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124035 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; extractos de algas para alimentos; alimentos feitos de peixe; frutos, enlatados [en-

latados (am.)]; alimentos de snack à base de frutos; areca processada; legumes secos; ovos; 

bebidas lácteas, com predominância de leite; manteiga de cacau comestível; geleias de fru-

tos; nozes preparadas; cogumelos secos comestíveis; produtos de tofu (produtos de coalho 

de feijão).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124036 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th -10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; bebidas à base de chá; açúcar; produtos de confeitaria; melaço para alimentos; 

alimentos de snack à base de cereais; pizas; preparações de cereais; massas alimentares; 

alimentos de snack à base de arroz; farinha de soja; amido para alimentos; gelados; sal de 

cozinha; vinagre; condimentos; levedura; essências para produtos alimentares, excepto es-

sências etéreas e óleos essenciais; preparações para endurecer natas batidas; glúten prepa-

rado como alimento; produtos para amaciar a carne, para uso doméstico; aditivos de glúten 

para fins culinários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124037 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; sumos de frutos; bebidas não alcoólicas; água gaseificada; bebidas energéticas (be-

bidas não medicinais); bebidas isotónicas; água mineral (bebidas); água com gás; bebidas 

para desporto; preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124038 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Extractos de frutos, alcoólicos; bebidas aperitivas; bebidas destiladas; vinho; bebidas espi-

rituosas [bebidas]; bebidas alcoólicas, excepto cervejas; bebidas alcoólicas com frutos; bai-

jiu [bebida alcoólica destilada chinesa]; bebidas alcoólicas pré-misturadas, com excepção 

de bebidas à base de cerveja; vinho espumante.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124039 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Carabao Tawandang Company Limited

 地址 Endereço : 393 Silom Building, 7th-10th Floor, 393 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Cafés; serviços de bar; aluguer de salas de reuniões; lares para idosos; serviços de berçário  

[creches]; alojamento para animais; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; 

aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de distribuidores de água potável; aluguer de 

equipamentos de iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124048 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), 

pulseiras (artigos de joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), 

alfinetes de peito (artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria 

e instrumentos cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos 

para relógios, ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); mecanismos 

para relógios de parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes 

para relógios, caixas em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124049 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[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 : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia e bijuterias; pedras preciosas e semi-preciosas; relojoa-

ria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124050 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[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/124054 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : PathLab Medical Laboratories Ltd.

 地址 Endereço : 4th Floor, Henan Building, 90-92 Jaffe Road, Wan Chai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de diagnóstico médico; rastreios saúde médicos; serviços de imagiologia médica; 

serviços médicos, veterinários e diagnósticos; análise de diagnóstico e médico; prestação 

de serviços de exame de sangue em casas residenciais; serviços de Raio-X.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124055 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : PathLab Medical Laboratories Ltd.

 地址 Endereço : 4th Floor, Henan Building, 90-92 Jaffe Road, Wan Chai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de diagnóstico médico; rastreios saúde médicos; serviços de imagiologia médica; 

serviços médicos, veterinários e diagnósticos; análise de diagnóstico e médico; prestação 

de serviços de exame de sangue em casas residenciais; serviços de Raio-X.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124056 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de comunicações e telecomunicações; serviços de comunica-

ções e telecomunicações, nomeadamente, transmissão e recolha electrónica de dados, ima-

gens, áudio, vídeo e documentos, incluindo texto, mensagens, e correio electrónico, através 

de redes de comunicação locais ou globais, incluindo a internet, intranets, extranets, redes 

de comunicação móvel, celular e por satélite; comunicação através de terminais informá-

ticos; comunicação entre terminais informáticos; fornecimento de música digital através 

de telecomunicações; transmissão electrónica de ficheiros áudio e vídeo por streaming e 

descarregáveis através de redes informáticas e de outras redes de comunicação; entrega de 

mensagens através de transmissão electrónica; transmissão electrónica de conteúdos de 

áudio, vídeo, e multimédia através de redes de comunicação; streaming de conteúdos áudio 

através de uma rede informática global.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124057 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educativos e de entretenimento; actividades desportivas e culturais; serviços 

educativos, de ensino e de formação por computador; prestação de informação, notícias 

e comentários nas áreas de entretenimento, cultura popular, actividades recreativas e de 

divertimento, eventos desportivos, serviços educativos, concertos, eventos culturais, e pro-

duções teatrais ao vivo; prestação de informação relacionada com a organização de expo-

sições educativas, culturais, desportivas, e de entretenimentos, e de actividades, concursos 

e jogos comunitários, desportivos e culturais; prestação de publicações não-descarregáveis 

através de redes informáticas, nomeadamente, periódicos e relatórios sobre os assuntos 

de educação, entretenimento, cultura popular, actividades recreativas e de divertimento, 

eventos desportivos, tecnologia, concertos, eventos culturais, e produções teatrais ao vivo; 

prestação de informação na área de actividades e eventos educativos e de entretenimento 

para crianças; prestação de aulas, workshops, e formação utilizando aplicações de software 

com reconhecimento de voz; entretenimento através de programas de vídeo, áudio, e multi-

média; prestação de informação educativa e de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124058 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



13162 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2017 年 8 月 2 日

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de reserva de restaurantes; prestação de informação, notícias, críticas, e comentá-

rios nas áreas de gastronomia, hotelaria, e alojamento temporário para viajantes; serviços 

de reservas de hotel; serviços de agência de viagens, nomeadamente, realização de reservas 

e marcações para alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124059 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de concierge pessoal para terceiros, abrangendo a realização de arranjos pessoais 

e reservas mediante solicitação e prestação de informação específica ao cliente de acordo 

com as necessidades individuais; serviços de redes sociais online; serviços de gestão de da-

dos pessoais; serviços de assistente pessoal, nomeadamente, pesquisa online de serviços; 

serviços de assistente pessoal, nomeadamente, recolha de conteúdos áudio, vídeo de multi-

média; serviços de assistente pessoal, nomeadamente, pesquisa, navegação e recolha de in-

formação, sites, e de outros recursos disponíveis em redes informáticas globais e em outras 

redes eletrónicas e de comunicação; serviços de assistente pessoal, nomeadamente, organi-

zação de conteúdos informativos disponibilizados através de uma rede informática global e 

de outras redes electrónicas e de comunicação de acordo com as preferências do utilizador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124061 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/05

[730] 申請人 Requerente : 連秀雄

   Lian XiuXiong

 地址 Endereço : 澳門氹仔埃武拉街花城利鴻19樓D 

 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，內衣，襪子，婚紗產品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124062 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 黃玉開

   Wong Iok Hoi

 地址 Endereço : 澳門沙梨頭海邊新街灝景峰摘星閣15樓G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124063 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut, 06902, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços imobiliários, nomeadamente mediação imobiliária, aquisição de imóveis, partilha 

de capital imobiliário, nomeadamente gestão e organização de propriedade de imóveis, 

condomínios e apartamentos; Investimento imobiliário, gestão imobiliária, time-sharing de 

imóveis e locação de imóveis e bens imobiliários, incluindo condomínios e apartamentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124064 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut, 06902, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124065 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; Produtos higiénicos para a medicina; 

Alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

Suplementos alimentares para humanos e animais; Emplastros, material para pensos; Ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; Desinfectantes; Produtos para 

a destruição de animais nocivos; Fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124066 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124067 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Reparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124068 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124069 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124070 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124071 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124072 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124073 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124074 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124075 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124076 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124077 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124078 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : BIOFARMA

 地址 Endereço : 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124079 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 深圳市卡酷奇科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華新區龍華街道創業路匯海廣場B棟14層03、05、06號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 非醫用含煙草代用品的香煙；電子香煙；電子香煙用尼古丁替代液；煙斗；吸煙者用口腔霧化

器；火柴架；打火石；香煙過濾嘴；除香精油外的煙草用調味品；除香精油外的電子香煙用調味

品；電子香煙煙液；香煙嘴。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124080 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 深圳市卡酷奇科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華新區龍華街道創業路匯海廣場B棟14層03、05、06號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 進出口代理；拍賣；替他人推銷；替他人採購；市場營銷；電話市場營銷；為商品和服務的買賣

雙方提供在線市場；為他人安排和組織市場促銷；廣告宣傳；廣告；直接郵件廣告；張貼廣告；

戶外廣告；計算機網絡上的在線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124081 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 深圳市卡酷奇科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華新區龍華街道創業路匯海廣場B棟14層03、05、06號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織教育或娛樂競賽；組織文化或教育展覽；組織表演（演出）；娛樂信息；廣播和電視節目製

作；演出製作；電視文娛節目；通過視頻點播傳輸提供電視節目（不可下載）；攝影報道；錄像

帶錄製；微縮攝影；提供在線錄像（非下載）；綜藝表演；現場表演；籌劃聚會（娛樂）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124086 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 張海珊

   Cheong Hoi San

 地址 Endereço : 澳門筷子基船澳街186號寶翠花園利明閣11/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 : 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，護髮素。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，原圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/124087 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 張海珊

   Cheong Hoi San

 地址 Endereço : 澳門筷子基船澳街186號寶翠花園利明閣11/F座 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 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，（護髮素）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、綠色、深綠色、原圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/124088 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : LAI SUN DINING LIMITED

 地址 Endereço : 11/F, Lai Sun Commercial Centre, 680 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

formações comerciais; inquéritos de negócios; investigações para negócios; assistência em 

gestão comercial; serviços de gestão de empresas relacionados com restaurantes; pesquisa 

comercial; assistência na gestão comercial ou industrial; demonstração de produtos; pu-

blicidade por correspondência; publicidade directa por correio; disseminação de artigo 

publicitário; distribuição de amostras; organização de exposições para fins comerciais ou 

publicitários; agências de importação e exportação; pesquisa de marketing; estudos de marketing; 

organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas (para ter-

ceiros); actualização de materiais publicitários; serviços de vendas a retalho e de distribui-

ção relacionados com alimentos e bebidas; serviço de informação, consultadoria e assesso-

ria em relação aos serviços acima mencionado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124089 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : LAI SUN DINING LIMITED

 地址 Endereço : 11/F, Lai Sun Commercial Centre, 680 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviços de café e bar; serviços de sala de cocktails; serviços de 

fornecimento de refeições; serviços de fornecimento de refeições de clubes nocturnos; 

serviços para fornecimento de comidas e bebidas; preparação de comidas e refeições para 

consumir fora.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124090 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 小學館集英社製作股份有限公司

   SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本東京都千代田區神田神保町二丁目30番地

   2-30 Kanda Jimbocho, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-8415, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序；可下載之電子出版品；計算機程序 （可下載軟件）；計算機遊戲軟件；動

畫片；智能手機用應用程序；智能手機用殼。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124091 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 小學館集英社製作股份有限公司

   SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本東京都千代田區神田神保町二丁目30番地

   2-30 Kanda Jimbocho, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-8415, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 籌辦教育或娛樂競賽；電子書籍及期刊之線上出版；提供電子刊物線上瀏覽服務；電視娛樂節

目製作；娛樂服務；提供娛樂設施；娛樂信息；提供在線遊戲服務（在計算機網路上）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124092 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 羅絲歐尼爾丘比國際智權有限公司

   ROSE O’NEILL KEWPIE INTERNATIONAL  INTELLECTUAL PROPERTY 

LIMITED

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市左營區左營大路642巷6弄4號1樓

   1F, No.4, Alley 6, Lane 642, Tso-Ying Ta Road, Kaohsiung 813, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T恤；內衣褲；衣服；童裝；嬰兒服裝；雨衣；鞋子；靴子；童鞋；圍巾；圍兜；帽子；襪子；手套；

腰帶；睡眠用眼罩；圍裙（衣服）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之藍色、淺藍色、白色、黃色、粉紅色、紅色、膚色、黑色 。
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[210] 編號 N.º : N/124093 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/07

[730] 申請人 Requerente : 澳門市民聯合會 

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街244-246號澳門金融中心11D 

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

 活動 Actividade : 其他 (非牟利組織) outras (Instituição sem fins lucrativos) 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 法律服務，由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務，為保護財產和人身安全的服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅黑。 

[210] 編號 N.º : N/124094 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/07

[730] 申請人 Requerente : 澳門市民聯合會 

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街244-246號澳門金融中心11D 

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

 活動 Actividade : 其他 (非牟利組織) outras (Instituição sem fins lucrativos) 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 法律服務，由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務，為保護財產和人身安全的服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅黑。 

[210] 編號 N.º : N/124095 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/07

[730] 申請人 Requerente : 澳門市民聯合會 

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街244-246號澳門金融中心11D 

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

 活動 Actividade : 其他 (非牟利組織) outras (Instituição sem fins lucrativos) 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 法律服務，由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務，為保護財產和人身安全的服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124096 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/07

[730] 申請人 Requerente : 澳門市民聯合會 

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街244-246號澳門金融中心11D 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 其他 (非牟利組織) outras (Instituição sem fins lucrativos) 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 法律服務，由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務，為保護財產和人身安全的服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124097 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desem-

penho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e 

conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis 

a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); 

software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comu-

nicação 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 computador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; 

aplicativos de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o pro-

cessamento 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 nave-

gador Web; software 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 descarregá-

veis relacionadas com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de 

informação, materiais 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 peri-

féricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores por-

táteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; 
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telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; esta-

ções de trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para compu-

tadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e 

concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; “laptop 

holders”, sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); 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/124098 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto; decorações para árvores de natal; 

figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; animais empalhados de brincar; jogos de 

tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bone-

cas; acessórios para bonecas; conjuntos para brincar com bonecas; mah-jong; skates (pran-

chas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); móbiles para brincar; ursos de pelúcia; más-

caras 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 máqui-

nas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas delas para serem utilizadas com receptores de 

televisão; brinquedos; jogos de acção de perícia; bonecos articulados e acessórios para os 

mesmos; jogos de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para crianças; conjuntos de 

badminton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de basebol; bolas 

de praia; almofadões maleáveis (brinquedos); bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; 

blocos de construção para crianças; bolas de bowling; conjuntos de varinhas para fazer 

bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos de jogos de xadrez; cosméticos de brin-

car para crianças; meias de natal; figuras de brincar coleccionáveis; móbiles para berços; 
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brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; brinquedos articulados eléctricos; 

equipamento vendido em unidades para jogar cartas; equipamento de pesca; bolas de golfe; 

luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar jogos electróni-

cos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles; cordas de saltar; papagaios de papel; 

truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a 

forma de caixas de música; brinquedos musicais; jogos de salão; lembranças para festas sob 

a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; 

marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos 

de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de mesa; jogos com alvos; bolas de 

ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de brincar; veículos de brincar; trotinetas 

para brincar; carros de brincar; “kits” para montar modelos de brincar; figuras de brincar; 

mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de brincar; brinquedos de corda; brin-

quedos com piões e discos; rosetas em papel para festas; chapéus em papel para festas; ma-

rionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; máquinas de lançamento de bolas; más-

caras (brinquedos); peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; todos incluídos 

na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124099 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens 

e fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educa-

ção, formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas 

de computador, 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 in-

formático e sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensi-

no e formação tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, 

exames e qualificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais 

interactivos; serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento 

de informações relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, activi-

dades 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, or-

ganização, apresentação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planea-

mento, 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 informá-

tica ou da internet; fornecimento de música digital (não transferível) através da internet; 
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fornecimento de música digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Mo-

ving Picture Experts Group-1 audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e 

de educação relacionados com planeamento, produção e distribuição de som, imagens, 

música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para 

difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou 

com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento musical; aluguer de 

registos sonoros (gravações); preparação de programas de entretenimento, educativos, 

documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalística; informações 

relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades e notícias de úl-

tima hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da internet ou por 

outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; serviços de 

programação televisiva “premium” ou por pagamento e serviços de programação televi-

siva; planeamento de programas de entretenimento televisivos; provisão de informação 

sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos de entretenimento e 

provisão de filmes em linha; preparação e produção de programas de televisão; forneci-

mento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a 

divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de 

ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, 

discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com 

serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direcção e fornecimento 

de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de formação; organização, 

direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de 

formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas de computador, 

computação em nuvem, concepção de “websites”, comércio electrónico, gestão de negó-

cios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de espectáculos 

de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos culturais (para 

fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços de galeria 

de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação relaciona-

dos 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 equipa-

mentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para 

emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações despor-

tivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou 

formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes 

cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e lea-

sing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de 

empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços 

de interpretação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de compu-

tador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computado-

res; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de ví-

deo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos 

de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; 

serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão de 

risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento de 

notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás re-

feridos; tudo incluído na classe 41.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124100 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-

das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis (“notebooks”), computadores portáteis (“laptops”), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 
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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/124101 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desem-
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penho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e 

conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis 

a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); 

software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comu-

nicação 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 computador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; 

aplicativos de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o pro-

cessamento 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 nave-

gador Web; software 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 descarregá-

veis relacionadas com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de 

informação, materiais 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 peri-

féricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores por-

táteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; 

telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; esta-

ções de trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para compu-

tadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e 

concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; “laptop 

holders”, sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); 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/124102 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited
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 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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 bone-

cas; acessórios para bonecas; conjuntos para brincar com bonecas; mah-jong; skates (pran-

chas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); móbiles para brincar; ursos de pelúcia; más-

caras 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 máqui-

nas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas delas para serem utilizadas com receptores de 

televisão; brinquedos; jogos de acção de perícia; bonecos articulados e acessórios para os 

mesmos; jogos de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para crianças; conjuntos de 

badminton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para o banho; bolas de basebol; bolas 

de praia; almofadões maleáveis (brinquedos); bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; 

blocos de construção para crianças; bolas de bowling; conjuntos de varinhas para fazer 

bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos de jogos de xadrez; cosméticos de brin-

car para crianças; meias de natal; figuras de brincar coleccionáveis; móbiles para berços; 

brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; brinquedos articulados eléctricos; 

equipamento vendido em unidades para jogar cartas; equipamento de pesca; bolas de golfe; 

luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar jogos electróni-

cos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzzles; cordas de saltar; papagaios de papel; 

truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a 

forma de caixas de música; brinquedos musicais; jogos de salão; lembranças para festas sob 

a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; 

marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos 

de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de mesa; jogos com alvos; bolas de 

ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de brincar; veículos de brincar; trotinetas 

para brincar; carros de brincar; “kits” para montar modelos de brincar; figuras de brincar; 

mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de brincar; brinquedos de corda; brin-

quedos com piões e discos; rosetas em papel para festas; chapéus em papel para festas; ma-

rionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; máquinas de lançamento de bolas; más-

caras (brinquedos); peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; todos incluídos 

na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124103 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 
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fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, computação em nuvem, concepção de “websites”, comércio electrónico, gestão de 

negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação 

empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áu-

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, 

radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva “premium” ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de “websites”, comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 
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incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinemato-

gráficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de pro-

gramas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo 

de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpre-

tação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento 

de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; 

aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo 

salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de inter-

pretação; programas de educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de 

educação e formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de 

lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124104 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-

das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-
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máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis (“notebooks”), computadores portáteis (“laptops”), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de “design”; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 

os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de 

segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de 

autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenti-

cação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de da-

dos electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática 

através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação 

em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com 

base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; arma-

zenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124105 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socor-

ro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, 

transformação, 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 autentica-

ção; software fornecido na Internet; publicações electrónicas em linha (descarregáveis 

a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); 

software descarregável para facilitar a transmissão electrónica de informações, dados, 

documentos, voz e imagens na Internet; software descarregável que permite participar 

em aulas e reuniões na Web com acesso a dados, documentos, imagens e aplicações de 

software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualiza-

ção e controlo de computadores remotos e redes informáticas; publicações electrónicas 

descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos e materiais de instrução sobre 

telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e marketing; software e peri-

féricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores 

portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia 

pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de trabalho 

informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; 

adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; mode-

ms e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; “laptop holders”, sacos 

para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; software para 

computadores (incluindo software descarregável da Internet); discos compactos; músi-

ca digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para 

ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, 

imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de 

segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledi-

fusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; 

aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e 

software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descar-

regável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomu-

nicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazenamento de 

dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões de crédito, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticos, 

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; 

leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopia-

doras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de be-

bés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 

3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124106 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pape-

laria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de "websites"; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; apoios de páginas de livros; tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124107 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, 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 comerciais; sondagens 

de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços de agên-

cia de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de bases de 

dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de 

eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e seminários 

baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de distribuição 

de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na 

área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consultadoria de 

negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de projectos de 

negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais relacionados 

com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, supervisão e 

acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de apren-

dizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consultado-

ria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relacionados 
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com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas locais 

e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande variedade 

de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comerciais 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 infor-

mática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, de-

terminar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabelecer con-

tractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados de en-

comenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes infor-

máticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacionais; 

aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em linha 

relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações comerciais 

em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de produtos de 

consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros para propor-

cionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relacionados com a ex-

ploração 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 mundiais; serviços de 

consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; publicação de 

material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de material publicitá-

rio, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utilização como pá-

ginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de dados informá-

ticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços de atendimento 

telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para terceiros); serviços de 

venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de informações de 

vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede informática mundial 

e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de ven-

da a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um “web-

site” 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 visio-

nar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de produtos generali-

zados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e 

adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; venda a reta-

lho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones móveis, pro-

dutos electrónicos e de telecomunicações, “hardware” para computadores e “software” 

para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos para re-

gistar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens e/ou som, 

metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de papelaria e 

cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, utensílios de cozi-

nha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calçado, chapela-

ria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, 

jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, fotografia e agricul-

tura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, cosméticos, 

loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, 

lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, ser-

ralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, 

cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas de calcular, aparelhos 

e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, 
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aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para iluminação, aquecimento, 

produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, distribuição de águas e 

para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, relojoaria 

e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel 

e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, materiais de embala-

gem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para calafetar e isolar, couro 

e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, porta-moedas, carteiras de 

bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espelhos, cordas, cordéis, re-

des, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos para costura, cober-

turas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, pei-

xe, 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, produtos florais, tabaco, arti-

gos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; serviços de agência de com-

pra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivíduos e negócios; serviços 

de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande armazém; serviços retalhis-

tas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de informação estatística de negó-

cios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitários; serviços de assessoria 

de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de endereços; investiga-

ções 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 desalfande-

gamento de importações-exportações (serviços de agência de importação-exportação); 

agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; transcrição (incluindo es-

crita em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de escritório; gestão de relacionamentos 

com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o comércio electrónico; ser-

viços de gestão e de administração de negócios relacionados com programas de patrocí-

nios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeadamente a organização e 

condução 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 

publicitários através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão 

de negócios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transac-

ções comerciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados in-

formáticas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; for-

necimento de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, in-

formação e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluí-

do na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124108 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, 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



13188 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2017 年 8 月 2 日

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados “on-line” a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

organização de financiamento para projectos de construção; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; tudo incluído na 

classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124109 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, de 

videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, edi-

tar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados e 

imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios em 

linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, video-

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

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

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de 

informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de 

telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da “web” a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de 

mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados 

tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens 

fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis 

de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras “on-line” e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de “video-on-demand”; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, “websites” e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de “chat rooms” (serviços de “chat room”); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um “website” 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um “website” interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-



13190 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2017 年 8 月 2 日

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na “web”; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer “chat rooms” virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e 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 relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124110 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transpor-

te; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de 

veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-

-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensa-

gens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços 

de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou 

de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens; 

serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre 

as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de emba-

lagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 
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de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo; 

exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administra-

ção de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer 

e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo ho-

mem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-

guer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos 

e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 

alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de orientações de condução 

para itinerários de viagem; 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/124111 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de “websites”, comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização, 

apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 
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e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através 

de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e 

de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de víde-

os on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124112 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles refe-

rentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de hard-

ware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de 

aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; servi-

ços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios 
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da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha 

de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; 

fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de 

múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; servi-

ços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores 

registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comu-

nidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assesso-

ria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; 

serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos 

disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de 

computadores, computadores portáteis (“notebooks”), computadores portáteis (“laptops”), 

computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 

(pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligen-

tes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computado-

res; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação de 

computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas in-

formáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-

nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de “design”; decoração de 

interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre compu-

tadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; 

serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de ga-

rantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções 

comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo 

de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da 

segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações;fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas 

de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de 

dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assina-

turas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; forne-

cimento de informação sobre tecnologia e programação informática através de um website; 

serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124113 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, trans-

formação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o 

registo, a transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magné-

tico, 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 for-

necido na Internet; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet 

ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); software descarre-

gável para facilitar a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e 

imagens na Internet; software descarregável que permite participar em aulas e reuniões 

na Web com acesso a dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um 

navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computa-

dores remotos e redes informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma 

de artigos, livros brancos e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, 

formação, negócios, vendas, e marketing; software e periféricos de computador; compu-

tadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; 

assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteli-

gentes; câmaras digitais; estações de trabalho informáticas; servidores; hardware de rede 

para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, 

roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios 

e sem fios; “laptop holders”, sacos para computadores; extintores; hardware e firmware 

para computadores; software para computadores (incluindo software descarregável da 

Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de te-

lecomunicações; 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 au-

ditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armaze-

namento 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 

automáticos, distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, des-

carregáveis; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e 

fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilân-

cia 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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124114 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pape-

laria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de “websites”; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; apoios de páginas de livros; tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124115 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, 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 comerciais; sondagens 

de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços de agên-

cia de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de bases de 

dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de 
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eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e seminários 

baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de distribuição 

de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na 

área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consultadoria de 

negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de projectos de 

negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais relacionados 

com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, supervisão e 

acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de apren-

dizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consultado-

ria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relacionados 

com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas locais 

e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande variedade 

de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comerciais 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 infor-

mática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, de-

terminar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabelecer con-

tractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados de en-

comenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes infor-

máticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacionais; 

aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em linha 

relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações comerciais 

em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de produtos de 

consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros para propor-

cionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relacionados com a ex-

ploração 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 mundiais; serviços de 

consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; publicação de 

material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de material publicitá-

rio, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utilização como pá-

ginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de dados informá-

ticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços de atendimento 

telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para terceiros); serviços de 

venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de informações de 

vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede informática mundial 

e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de ven-

da a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um “web-

site” 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 visio-

nar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de produtos generali-

zados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e 

adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; venda a reta-

lho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones móveis, pro-

dutos electrónicos e de telecomunicações, “hardware” para computadores e “software” 

para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos para re-

gistar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens e/ou som, 

metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de papelaria e 
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cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, utensílios de cozi-

nha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calçado, chapela-

ria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, 

jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, fotografia e agricul-

tura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, cosméticos, 

loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, 

lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, ser-

ralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-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 iluminação, aquecimento, 

produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, distribuição de águas e 

para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, relojoaria 

e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel 

e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, materiais de embala-

gem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para calafetar e isolar, couro 

e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, porta-moedas, carteiras de 

bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espelhos, cordas, cordéis, re-

des, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos para costura, cober-

turas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, pei-

xe, 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, produtos florais, tabaco, arti-

gos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; serviços de agência de com-

pra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivíduos e negócios; serviços 

de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande armazém; serviços retalhis-

tas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de informação estatística de negó-

cios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitários; serviços de assessoria 

de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de endereços; investiga-

ções 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 desalfande-

gamento de importações-exportações (serviços de agência de importação-exportação); 

agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; transcrição (incluindo es-

crita em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de escritório; gestão de relacionamentos 

com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o comércio electrónico; ser-

viços de gestão e de administração de negócios relacionados com programas de patrocí-

nios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeadamente a organização e 

condução 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 

publicitários através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão 

de negócios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transac-

ções comerciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados in-

formáticas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; for-

necimento de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, in-

formação e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluí-

do na classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124116 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados “on-line” a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 
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organização de financiamento para projectos de construção; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; tudo incluído na 

classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124117 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, 

de videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados 

e imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios 

em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, vide-

oconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

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

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de 

informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de 

telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da “web” a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de 

mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados 

tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens 

fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis 

de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 
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de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras “on-line” e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de “video-on-demand”; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, “websites” e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de “chat rooms” (serviços de “chat room”); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um “website” 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um “website” interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na “web”; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer “chat rooms” virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e 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 relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124118 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, 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
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[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transpor-

te; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de 

veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-

-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensa-

gens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços 

de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou 

de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens; 

serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre 

as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de emba-

lagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 

de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo; 

exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administra-

ção de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer 

e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo ho-

mem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-

guer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos 

e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 

alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de orientações de condução 

para itinerários de viagem; 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/124119 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de “websites”, comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-
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ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização, 

apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através 

de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e 

de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-
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nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de víde-

os on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124120 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos 

domínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, 

da partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas 

telefónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interope-

rabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio 

do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por 

telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha 

para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, 

constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar do-

cumentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha 

directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, 

sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesqui-

sa; concepção de computadores, computadores portáteis (“notebooks”), computadores por-

táteis (“laptops”), computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assisten-

tes pessoais digitais (pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de 

telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação 

para computadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; 

programação de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de softwa-

re de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores 

de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de con-

cepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento 

de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa 

e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de 

informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone 

ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com sof-

tware; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados 

informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electró-

nicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de su-
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portes electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de “design”; 

decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações 

sobre computadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança 

informática; serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; 

serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de 

transacções comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança 

para controlo de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança 

da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no 

domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das 

telecomu nicações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas 

de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de 

dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assina-

turas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; forne-

cimento de informação sobre tecnologia e programação informática através de um website; 

serviços de cartografia; computação em nuvem; 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/124121 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); software descarregável para facilitar a 

transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 
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marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de tra-

balho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; 

adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; modems 

e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; “laptop holders”, sacos para 

computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; software para compu-

tadores (incluindo software descarregável da Internet); discos compactos; música digital 

(descarregável da Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; apare-

lhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens anima-

das, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades 

móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de 

vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos para 

sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de computador, 

electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de 

cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; tele-

comandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixa-

ção electrónicos; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados 

ou magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; aplicações de software para 

computador, descarregáveis; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para 

impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos 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/124122 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pape-

laria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de “websites”; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; apoios de páginas de livros; tudo incluído na classe 16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124123 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, 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 comerciais; sondagens 

de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços de agên-

cia de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de bases de 

dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de 

eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e seminários 

baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de distribuição 

de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na 

área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consultadoria de 

negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de projectos de 

negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais relacionados 

com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, supervisão e 

acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de apren-

dizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consultado-

ria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relacionados 

com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas locais 

e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande variedade 

de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comerciais 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 infor-

mática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, de-

terminar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabelecer con-

tractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados de en-

comenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes infor-

máticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacionais; 

aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em linha 

relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações comerciais 

em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de produtos de 

consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros para propor-

cionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relacionados com a ex-

ploração 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 mundiais; serviços de 

consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; publicação de 
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material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de material publicitá-

rio, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utilização como pá-

ginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de dados informá-

ticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços de atendimento 

telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para terceiros); serviços de 

venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de informações de 

vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede informática mundial 

e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de ven-

da a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um “web-

site” 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 visio-

nar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de produtos generali-

zados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e 

adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; venda a reta-

lho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones móveis, pro-

dutos electrónicos e de telecomunicações, “hardware” para computadores e “software” 

para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos para re-

gistar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens e/ou som, 

metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de papelaria e 

cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, utensílios de cozi-

nha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calçado, chapela-

ria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, 

jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, fotografia e agricul-

tura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, cosméticos, 

loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, 

lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, ser-

ralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-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 iluminação, aquecimento, 

produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, distribuição de águas e 

para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, relojoaria 

e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel 

e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, materiais de embala-

gem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para calafetar e isolar, couro 

e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, porta-moedas, carteiras de 

bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espelhos, cordas, cordéis, re-

des, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos para costura, cober-

turas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, pei-

xe, 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, produtos florais, tabaco, arti-

gos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; serviços de agência de com-

pra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivíduos e negócios; serviços 

de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande armazém; serviços retalhis-

tas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de informação estatística de negó-

cios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitários; serviços de assessoria 
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de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de endereços; investiga-

ções 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 desalfande-

gamento de importações-exportações (serviços de agência de importação-exportação); 

agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; transcrição (incluindo es-

crita em “stencil-paper”); aluguer de equipamento de escritório; gestão de relacionamentos 

com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o comércio electrónico; ser-

viços de gestão e de administração de negócios relacionados com programas de patrocí-

nios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeadamente a organização e 

condução 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 

publicitários através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão 

de negócios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transac-

ções comerciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados in-

formáticas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; for-

necimento de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, in-

formação e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluí-

do na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124124 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 
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aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados “on-line” a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

organização de financiamento para projectos de construção; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; tudo incluído na 

classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124125 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, de 

videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, edi-

tar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados e 

imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios em 

linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, video-

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

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

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de 

informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de 

telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da “web” a nível mundial; comunicação por terminais de 
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computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de 

mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados 

tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens 

fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis 

de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras “on-line” e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de “video-on-demand”; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, “websites” e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de “chat rooms” (serviços de “chat room”); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um “website” 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um “website” interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na “web”; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer “chat rooms” virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

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 oportunidades 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 
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informáticas a sítios “web” de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124126 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transpor-

te; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de 

veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-

-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensa-

gens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços 

de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou 

de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens; 

serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre 

as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de emba-

lagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 

de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo; 

exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administra-

ção de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer 

e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo ho-

mem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-

guer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos 

e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 

alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de orientações de condução 

para itinerários de viagem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124127 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de “websites”, comércio electrónico, gestão de negócios comerciais 

e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inter-          

activos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização, 

apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas-ar-

tes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 
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instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através 

de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos de computador 

e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de má-

quinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo 

de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de edu-

cação e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação rela-

cionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de 

vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e asses-

soria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124128 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : Cainiao Smart Logistics Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles refe-

rentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de hard-

ware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados, documentos e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de 

aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; servi-

ços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios 

da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha 

de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; 

fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de 

múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; servi-

ços informáticos, nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores 

registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comu-

nidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assesso-

ria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; 

serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos 

disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção 

de computadores, computadores portáteis (“notebooks”), computadores portáteis (“lap-

tops”), computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais 

digitais (pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones in-

teligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação 
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de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas 

informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computado-

res para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sis-

temas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas 

web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recupera-

ção de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações 

técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e de 

sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão de 

dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electrónicos; ser-

viços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de “design”; decoração de interiores 

para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e 

redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; serviços 

de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de garantia de 

qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções comerciais 

e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso 

a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão de dados 

e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da segurança de 

dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; 

serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento de informa-

ções nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunica-

ções e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria nas áreas da 

Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de 

segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de dados; ser-

viços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assinaturas elec-

trónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento 

de informação sobre tecnologia e programação informática através de um website; serviços 

de cartografia; computação em nuvem; 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/124129 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 蘇暢

   Su Chang

 地址 Endereço : 澳門東望洋新街208號定威大廈5A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 暗紅色、白色、黑色、如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/124130 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/06

[730] 申請人 Requerente : 蘇暢

   Su Chang

 地址 Endereço : 澳門東望洋新街208號定威大廈5A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營，實業管理，辦公事務，廣告。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/124131 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/07

[730] 申請人 Requerente : 張衛冰 

 地址 Endereço : 澳門林茂海邊大馬路信譽灣畔第1座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[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，美術用品，辦公用品（儀器

除外），印刷鉛字，印版。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/124132 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/07

[730] 申請人 Requerente : 張衛冰 

 地址 Endereço : 澳門林茂海邊大馬路信譽灣畔第1座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，箱子及旅行袋，雨傘。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/124136 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/07

[730] 申請人 Requerente : DTTM Operations LLC
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 地址 Endereço : 725 Fifth Avenue, New York, New York 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產服務；如商業、住宅及酒店物業的表列、出租、財務、售賣及管理。

   Serviços imobiliários, nomeadamente listagem, aluguer, financiamento, venda e gestão de 

propriedade comercial, residencial e hoteleira.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124137 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/07

[730] 申請人 Requerente : DTTM Operations LLC

 地址 Endereço : 725 Fifth Avenue, New York, New York 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 不動產發展及商業、住宅及酒店物業的建築。

   Desenvolvimento imobiliário e construção de propriedade comercial, residencial e hotelei-

ra.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124138 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/07

[730] 申請人 Requerente : DTTM Operations LLC

 地址 Endereço : 725 Fifth Avenue, New York, New York 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 博彩及賭場和提供賭場設施的服務。

   Serviços de jogo e casino e providenciar instalações de casino.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124139 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/07

[730] 申請人 Requerente : DTTM Operations LLC

 地址 Endereço : 725 Fifth Avenue, New York, New York 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : 酒店及住宿服務；臨時住宿；餐廳；食品和飲料服務；咖啡廳；歐洲式小酒館及酒吧；備辦宴

席；討論會及盛大集會服務及為討論會及盛大集會提供設施。

   Serviços de hotel e alojamento; alojamento temporário; restaurantes; serviços de comida e 

bebida; cafés; “bistros” e bares; “catering”; serviços de conferências e de funções e provi-

denciar instalações para conferências e funções.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124140 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/07

[730] 申請人 Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para 

os cabelos; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124142 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/07

[730] 申請人 Requerente : 瀛海程式設計開發有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336至342號誠豐商業中心16樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 物流運輸，運輸服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，白色，藍綠色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/124145 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8234, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário 

e humano; preparações antifebris; febrífugos; analgésicos antipiréticos; expectorantes 
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para a tosse; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações; 

preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações nasais; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinusites; preparações farmacêuticas 

para o tratamento e prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

e prevenção de constipações; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção 

de gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de doenças respirató-

rias; preparações farmacêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e o tratamento de 

doenças infecciosas; substâncias, nomeadamente preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; pão para diabéticos; 

fibras vegetais comestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para uso medicinal; ali-

mentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos; preparações para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel oleado para uso medicinal; papel oleado para 

hóstias farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de medicamentos; esponjas para uso 

medicinal; gaze para pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; vendas ópticas 

para uso medicinal; ligaduras para as orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; algodão hidrófilo; algodão absorvente 

(pensos); gessos adesivos; emplastros; ligaduras para pensos; colódio; pensos líquidos; al-

mofadas de amamentação; materiais odontológicos; materiais para obturações dentárias; 

cera dentária; fraldas de incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; lactose; 

lactose para preparar preparações farmacêuticas e veterinárias; leite em pó para bebés; 

sémen para inseminação artificial; reagentes e meios de contraste de diagnóstico para uso 

medicinal; sabão desinfectante; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; prepa-

rações para higienização das mãos; champôs medicinais; champôs medicinais para animais 

de estimação; alimentos medicinais para animais; sabão antibacteriano; sabão medicinal; 

preparações medicinais de higiene pessoal; loções medicinais para os cabelos; loções e cre-

mes medicinais para o corpo, pele, rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações e substâncias farmacêuticas para trata-

mento da pele contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; preparações e substân-

cias farmacêuticas; fraldas para bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimular o 

crescimento capilar; farinha láctea para bebés; óleos medicinais para bebés; pós medicinais 

para bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas vendidas vazias para produtos 

farmacêuticos; colírios; sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas para animais 

de estimação; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para animais; diástase para 

uso medicinal; produtos de higiene oral medicinais; suplementos medicinais para produtos 

alimentares para animais; sprays medicinais para a garganta; cremes medicinais para os 

cuidados da pele; doces para fins medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso medi-

cinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124146 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8234, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário 

e humano; preparações antifebris; febrífugos; analgésicos antipiréticos; expectorantes 

para a tosse; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações; 

preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações nasais; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinusites; preparações farmacêuticas 

para o tratamento e prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

e prevenção de constipações; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção 

de gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de doenças respirató-

rias; preparações farmacêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e o tratamento de 

doenças infecciosas; substâncias, nomeadamente preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; pão para diabéticos; 

fibras vegetais comestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para uso medicinal; ali-

mentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos; preparações para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel oleado para uso medicinal; papel oleado para 

hóstias farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de medicamentos; esponjas para uso 

medicinal; gaze para pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; vendas ópticas 

para uso medicinal; ligaduras para as orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; algodão hidrófilo; algodão absorvente 

(pensos); gessos adesivos; emplastros; ligaduras para pensos; colódio; pensos líquidos; al-

mofadas de amamentação; materiais odontológicos; materiais para obturações dentárias; 

cera dentária; fraldas de incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; lactose; 

lactose para preparar preparações farmacêuticas e veterinárias; leite em pó para bebés; 

sémen para inseminação artificial; reagentes e meios de contraste de diagnóstico para uso 

medicinal; sabão desinfectante; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; prepa-

rações para higienização das mãos; champôs medicinais; champôs medicinais para animais 

de estimação; alimentos medicinais para animais; sabão antibacteriano; sabão medicinal; 

preparações medicinais de higiene pessoal; loções medicinais para os cabelos; loções e cre-

mes medicinais para o corpo, pele, rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações e substâncias farmacêuticas para trata-

mento da pele contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; preparações e substân-

cias farmacêuticas; fraldas para bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimular o 

crescimento capilar; farinha láctea para bebés; óleos medicinais para bebés; pós medicinais 

para bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas vendidas vazias para produtos 

farmacêuticos; colírios; sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas para animais 

de estimação; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para animais; diástase para 

uso medicinal; produtos de higiene oral medicinais; suplementos medicinais para produtos 

alimentares para animais; sprays medicinais para a garganta; cremes medicinais para os 

cuidados da pele; doces para fins medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso medi-

cinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124147 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8234, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário 

e humano; preparações antifebris; febrífugos; analgésicos antipiréticos; expectorantes 

para a tosse; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações; 

preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações nasais; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinusites; preparações farmacêuticas 

para o tratamento e prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

e prevenção de constipações; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção 

de gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de doenças respirató-

rias; preparações farmacêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e o tratamento de 

doenças infecciosas; substâncias, nomeadamente preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; pão para diabéticos; 

fibras vegetais comestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para uso medicinal; ali-

mentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos; preparações para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel oleado para uso medicinal; papel oleado para 

hóstias farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de medicamentos; esponjas para uso 

medicinal; gaze para pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; vendas ópticas 

para uso medicinal; ligaduras para as orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; algodão hidrófilo; algodão absorvente 

(pensos); gessos adesivos; emplastros; ligaduras para pensos; colódio; pensos líquidos; al-

mofadas de amamentação; materiais odontológicos; materiais para obturações dentárias; 

cera dentária; fraldas de incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; lactose; 

lactose para preparar preparações farmacêuticas e veterinárias; leite em pó para bebés; 

sémen para inseminação artificial; reagentes e meios de contraste de diagnóstico para uso 

medicinal; sabão desinfectante; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; prepa-

rações para higienização das mãos; champôs medicinais; champôs medicinais para animais 

de estimação; alimentos medicinais para animais; sabão antibacteriano; sabão medicinal; 

preparações medicinais de higiene pessoal; loções medicinais para os cabelos; loções e cre-

mes medicinais para o corpo, pele, rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações e substâncias farmacêuticas para trata-

mento da pele contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; preparações e substân-

cias farmacêuticas; fraldas para bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimular o 

crescimento capilar; farinha láctea para bebés; óleos medicinais para bebés; pós medicinais 

para bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas vendidas vazias para produtos 

farmacêuticos; colírios; sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas para animais 

de estimação; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para animais; diástase para 

uso medicinal; produtos de higiene oral medicinais; suplementos medicinais para produtos 

alimentares para animais; sprays medicinais para a garganta; cremes medicinais para os 

cuidados da pele; doces para fins medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso medi-

cinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124148 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8234, Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário 

e humano; preparações antifebris; febrífugos; analgésicos antipiréticos; expectorantes 

para a tosse; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações; 

preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações nasais; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinusites; preparações farmacêuticas 

para o tratamento e prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

e prevenção de constipações; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção 

de gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de doenças respirató-

rias; preparações farmacêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e o tratamento de 

doenças infecciosas; substâncias, nomeadamente preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; pão para diabéticos; 

fibras vegetais comestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para uso medicinal; ali-

mentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos; preparações para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel oleado para uso medicinal; papel oleado para 

hóstias farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de medicamentos; esponjas para uso 

medicinal; gaze para pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; vendas ópticas 

para uso medicinal; ligaduras para as orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; algodão hidrófilo; algodão absorvente 

(pensos); gessos adesivos; emplastros; ligaduras para pensos; colódio; pensos líquidos; al-

mofadas de amamentação; materiais odontológicos; materiais para obturações dentárias; 

cera dentária; fraldas de incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; lactose; 

lactose para preparar preparações farmacêuticas e veterinárias; leite em pó para bebés; 

sémen para inseminação artificial; reagentes e meios de contraste de diagnóstico para uso 

medicinal; sabão desinfectante; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; prepa-

rações para higienização das mãos; champôs medicinais; champôs medicinais para animais 

de estimação; alimentos medicinais para animais; sabão antibacteriano; sabão medicinal; 

preparações medicinais de higiene pessoal; loções medicinais para os cabelos; loções e cre-

mes medicinais para o corpo, pele, rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações e substâncias farmacêuticas para trata-

mento da pele contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; preparações e substân-

cias farmacêuticas; fraldas para bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimular o 

crescimento capilar; farinha láctea para bebés; óleos medicinais para bebés; pós medicinais 

para bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas vendidas vazias para produtos 

farmacêuticos; colírios; sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas para animais 

de estimação; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para animais; diástase para 

uso medicinal; produtos de higiene oral medicinais; suplementos medicinais para produtos 

alimentares para animais; sprays medicinais para a garganta; cremes medicinais para os 

cuidados da pele; doces para fins medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso medi-

cinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124149 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD.
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 地址 Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8234, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário 

e humano; preparações antifebris; febrífugos; analgésicos antipiréticos; expectorantes 

para a tosse; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações; 

preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações nasais; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinusites; preparações farmacêuticas 

para o tratamento e prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

e prevenção de constipações; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção 

de gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de doenças respirató-

rias; preparações farmacêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e o tratamento de 

doenças infecciosas; substâncias, nomeadamente preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; pão para diabéticos; 

fibras vegetais comestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para uso medicinal; ali-

mentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos; preparações para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel oleado para uso medicinal; papel oleado para 

hóstias farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de medicamentos; esponjas para uso 

medicinal; gaze para pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; vendas ópticas 

para uso medicinal; ligaduras para as orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; algodão hidrófilo; algodão absorvente 

(pensos); gessos adesivos; emplastros; ligaduras para pensos; colódio; pensos líquidos; al-

mofadas de amamentação; materiais odontológicos; materiais para obturações dentárias; 

cera dentária; fraldas de incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; lactose; 

lactose para preparar preparações farmacêuticas e veterinárias; leite em pó para bebés; 

sémen para inseminação artificial; reagentes e meios de contraste de diagnóstico para uso 

medicinal; sabão desinfectante; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; prepa-

rações para higienização das mãos; champôs medicinais; champôs medicinais para animais 

de estimação; alimentos medicinais para animais; sabão antibacteriano; sabão medicinal; 

preparações medicinais de higiene pessoal; loções medicinais para os cabelos; loções e cre-

mes medicinais para o corpo, pele, rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações e substâncias farmacêuticas para trata-

mento da pele contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; preparações e substân-

cias farmacêuticas; fraldas para bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimular o 

crescimento capilar; farinha láctea para bebés; óleos medicinais para bebés; pós medicinais 

para bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas vendidas vazias para produtos 

farmacêuticos; colírios; sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas para animais 

de estimação; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para animais; diástase para 

uso medicinal; produtos de higiene oral medicinais; suplementos medicinais para produtos 

alimentares para animais; sprays medicinais para a garganta; cremes medicinais para os 

cuidados da pele; doces para fins medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso medi-

cinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124150 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD.
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 地址 Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8234, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário 

e humano; preparações antifebris; febrífugos; analgésicos antipiréticos; expectorantes 

para a tosse; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações; 

preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações nasais; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinusites; preparações farmacêuticas 

para o tratamento e prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

e prevenção de constipações; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção 

de gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de doenças respirató-

rias; preparações farmacêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e o tratamento de 

doenças infecciosas; substâncias, nomeadamente preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; pão para diabéticos; 

fibras vegetais comestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para uso medicinal; ali-

mentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos; preparações para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel oleado para uso medicinal; papel oleado para 

hóstias farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de medicamentos; esponjas para uso 

medicinal; gaze para pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; vendas ópticas 

para uso medicinal; ligaduras para as orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; algodão hidrófilo; algodão absorvente 

(pensos); gessos adesivos; emplastros; ligaduras para pensos; colódio; pensos líquidos; al-

mofadas de amamentação; materiais odontológicos; materiais para obturações dentárias; 

cera dentária; fraldas de incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; lactose; 

lactose para preparar preparações farmacêuticas e veterinárias; leite em pó para bebés; 

sémen para inseminação artificial; reagentes e meios de contraste de diagnóstico para uso 

medicinal; sabão desinfectante; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; prepa-

rações para higienização das mãos; champôs medicinais; champôs medicinais para animais 

de estimação; alimentos medicinais para animais; sabão antibacteriano; sabão medicinal; 

preparações medicinais de higiene pessoal; loções medicinais para os cabelos; loções e cre-

mes medicinais para o corpo, pele, rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações e substâncias farmacêuticas para trata-

mento da pele contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; preparações e substân-

cias farmacêuticas; fraldas para bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimular o 

crescimento capilar; farinha láctea para bebés; óleos medicinais para bebés; pós medicinais 

para bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas vendidas vazias para produtos 

farmacêuticos; colírios; sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas para animais 

de estimação; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para animais; diástase para 

uso medicinal; produtos de higiene oral medicinais; suplementos medicinais para produtos 

alimentares para animais; sprays medicinais para a garganta; cremes medicinais para os 

cuidados da pele; doces para fins medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso medi-

cinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124151 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD.
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 地址 Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8234, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário 

e humano; preparações antifebris; febrífugos; analgésicos antipiréticos; expectorantes 

para a tosse; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações; 

preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações nasais; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinusites; preparações farmacêuticas 

para o tratamento e prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

e prevenção de constipações; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção 

de gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de doenças respirató-

rias; preparações farmacêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e o tratamento de 

doenças infecciosas; substâncias, nomeadamente preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; pão para diabéticos; 

fibras vegetais comestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para uso medicinal; ali-

mentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos; preparações para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel oleado para uso medicinal; papel oleado para 

hóstias farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de medicamentos; esponjas para uso 

medicinal; gaze para pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; vendas ópticas 

para uso medicinal; ligaduras para as orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; algodão hidrófilo; algodão absorvente 

(pensos); gessos adesivos; emplastros; ligaduras para pensos; colódio; pensos líquidos; al-

mofadas de amamentação; materiais odontológicos; materiais para obturações dentárias; 

cera dentária; fraldas de incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; lactose; 

lactose para preparar preparações farmacêuticas e veterinárias; leite em pó para bebés; 

sémen para inseminação artificial; reagentes e meios de contraste de diagnóstico para uso 

medicinal; sabão desinfectante; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; prepa-

rações para higienização das mãos; champôs medicinais; champôs medicinais para animais 

de estimação; alimentos medicinais para animais; sabão antibacteriano; sabão medicinal; 

preparações medicinais de higiene pessoal; loções medicinais para os cabelos; loções e cre-

mes medicinais para o corpo, pele, rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações e substâncias farmacêuticas para trata-

mento da pele contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; preparações e substân-

cias farmacêuticas; fraldas para bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimular o 

crescimento capilar; farinha láctea para bebés; óleos medicinais para bebés; pós medicinais 

para bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas vendidas vazias para produtos 

farmacêuticos; colírios; sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas para animais 

de estimação; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para animais; diástase para 

uso medicinal; produtos de higiene oral medicinais; suplementos medicinais para produtos 

alimentares para animais; sprays medicinais para a garganta; cremes medicinais para os 

cuidados da pele; doces para fins medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso medi-

cinal.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124152 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8234, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário 

e humano; preparações antifebris; febrífugos; analgésicos antipiréticos; expectorantes 

para a tosse; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações; 

preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações nasais; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinusites; preparações farmacêuticas 

para o tratamento e prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

e prevenção de constipações; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção 

de gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de doenças respirató-

rias; preparações farmacêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e o tratamento de 

doenças infecciosas; substâncias, nomeadamente preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; pão para diabéticos; 

fibras vegetais comestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para uso medicinal; ali-

mentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos; preparações para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel oleado para uso medicinal; papel oleado para 

hóstias farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de medicamentos; esponjas para uso 

medicinal; gaze para pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; vendas ópticas 

para uso medicinal; ligaduras para as orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; algodão hidrófilo; algodão absorvente 

(pensos); gessos adesivos; emplastros; ligaduras para pensos; colódio; pensos líquidos; al-

mofadas de amamentação; materiais odontológicos; materiais para obturações dentárias; 

cera dentária; fraldas de incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; lactose; 

lactose para preparar preparações farmacêuticas e veterinárias; leite em pó para bebés; 

sémen para inseminação artificial; reagentes e meios de contraste de diagnóstico para uso 

medicinal; sabão desinfectante; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; prepa-

rações para higienização das mãos; champôs medicinais; champôs medicinais para animais 

de estimação; alimentos medicinais para animais; sabão antibacteriano; sabão medicinal; 

preparações medicinais de higiene pessoal; loções medicinais para os cabelos; loções e cre-

mes medicinais para o corpo, pele, rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações e substâncias farmacêuticas para trata-

mento da pele contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; preparações e substân-

cias farmacêuticas; fraldas para bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimular o 

crescimento capilar; farinha láctea para bebés; óleos medicinais para bebés; pós medicinais 

para bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas vendidas vazias para produtos 

farmacêuticos; colírios; sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas para animais 

de estimação; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para animais; diástase para 

uso medicinal; produtos de higiene oral medicinais; suplementos medicinais para produtos 

alimentares para animais; sprays medicinais para a garganta; cremes medicinais para os 

cuidados da pele; doces para fins medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso medi-

cinal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores laranja, dourada, preta e branca tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/124153 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8234, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário 

e humano; preparações antifebris; febrífugos; analgésicos antipiréticos; expectorantes 

para a tosse; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações; 

preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações nasais; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinusites; preparações farmacêuticas 

para o tratamento e prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

e prevenção de constipações; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção 

de gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de doenças respirató-

rias; preparações farmacêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e o tratamento de 

doenças infecciosas; substâncias, nomeadamente preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; pão para diabéticos; 

fibras vegetais comestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para uso medicinal; ali-

mentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos; preparações para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel oleado para uso medicinal; papel oleado para 

hóstias farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de medicamentos; esponjas para uso 

medicinal; gaze para pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; vendas ópticas 

para uso medicinal; ligaduras para as orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; algodão hidrófilo; algodão absorvente 

(pensos); gessos adesivos; emplastros; ligaduras para pensos; colódio; pensos líquidos; al-

mofadas de amamentação; materiais odontológicos; materiais para obturações dentárias; 

cera dentária; fraldas de incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; lactose; 

lactose para preparar preparações farmacêuticas e veterinárias; leite em pó para bebés; 

sémen para inseminação artificial; reagentes e meios de contraste de diagnóstico para uso 

medicinal; sabão desinfectante; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; prepa-

rações para higienização das mãos; champôs medicinais; champôs medicinais para animais 

de estimação; alimentos medicinais para animais; sabão antibacteriano; sabão medicinal; 

preparações medicinais de higiene pessoal; loções medicinais para os cabelos; loções e cre-

mes medicinais para o corpo, pele, rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações e substâncias farmacêuticas para trata-

mento da pele contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; preparações e substân-

cias farmacêuticas; fraldas para bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimular o 

crescimento capilar; farinha láctea para bebés; óleos medicinais para bebés; pós medicinais 

para bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas vendidas vazias para produtos 

farmacêuticos; colírios; sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas para animais 

de estimação; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para animais; diástase para 

uso medicinal; produtos de higiene oral medicinais; suplementos medicinais para produtos 

alimentares para animais; sprays medicinais para a garganta; cremes medicinais para os 

cuidados da pele; doces para fins medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso medi-

cinal.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124154 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8234, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário 

e humano; preparações antifebris; febrífugos; analgésicos antipiréticos; expectorantes 

para a tosse; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações; 

preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações nasais; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinusites; preparações farmacêuticas 

para o tratamento e prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

e prevenção de constipações; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção 

de gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de doenças respirató-

rias; preparações farmacêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e o tratamento de 

doenças infecciosas; substâncias, nomeadamente preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; pão para diabéticos; 

fibras vegetais comestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para uso medicinal; ali-

mentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos; preparações para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel oleado para uso medicinal; papel oleado para 

hóstias farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de medicamentos; esponjas para uso 

medicinal; gaze para pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; vendas ópticas 

para uso medicinal; ligaduras para as orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; algodão hidrófilo; algodão absorvente 

(pensos); gessos adesivos; emplastros; ligaduras para pensos; colódio; pensos líquidos; al-

mofadas de amamentação; materiais odontológicos; materiais para obturações dentárias; 

cera dentária; fraldas de incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; lactose; 

lactose para preparar preparações farmacêuticas e veterinárias; leite em pó para bebés; 

sémen para inseminação artificial; reagentes e meios de contraste de diagnóstico para uso 

medicinal; sabão desinfectante; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; prepa-

rações para higienização das mãos; champôs medicinais; champôs medicinais para animais 

de estimação; alimentos medicinais para animais; sabão antibacteriano; sabão medicinal; 

preparações medicinais de higiene pessoal; loções medicinais para os cabelos; loções e cre-

mes medicinais para o corpo, pele, rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações e substâncias farmacêuticas para trata-

mento da pele contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; preparações e substân-

cias farmacêuticas; fraldas para bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimular o 

crescimento capilar; farinha láctea para bebés; óleos medicinais para bebés; pós medicinais 

para bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas vendidas vazias para produtos 

farmacêuticos; colírios; sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas para animais 

de estimação; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para animais; diástase para 

uso medicinal; produtos de higiene oral medicinais; suplementos medicinais para produtos 

alimentares para animais; sprays medicinais para a garganta; cremes medicinais para os 

cuidados da pele; doces para fins medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso medi-

cinal.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124169 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : 澳門意時代媒體有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環巷8號發利工業大廈4樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，商業經營，商業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 粉藍色、灰黑色、黑色字（如圖示）。 

[210] 編號 N.º : N/124170 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : 中山市捷奧金屬製品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮鎮南路8號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬窗栓；門用鐵製品；金屬鉸鏈；吊窗滑輪；金屬門把手；金屬軌道；門插銷；五金器具；金屬

合頁；金屬門閂。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色和白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/124171 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : 福建聖農發展股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省南平市光澤縣十裡鋪聖農總部辦公大樓 

 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 : 肉湯；肉；火腿；死家禽；搗碎的香腸；魚製食品；葡萄乾；蔬菜湯料；肉凍；乾蔬菜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124173 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : 恐龍皇科技股份有限公司

   Dinoking Tech Inc. dba Dinosaurs Unearthed

 地址 Endereço : 加拿大卑詩省烈治文市羽石路11188號110室

   #110-11188 Featherstone Way, Richmond, BC V6Y 4M1, Canada
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 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織文化或教育展覽；組織教育或娛樂競賽；安排和組織培訓班；組織表演（演出）；安排和組

織現場教育論壇；為娛樂組織時裝展覽；電子書籍和雜誌的在線出版；演出制作；娛樂服務；提

供博物館設施（表演、展覽）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124174 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : 恐龍皇科技股份有限公司

   Dinoking Tech Inc. dba Dinosaurs Unearthed

 地址 Endereço : 加拿大卑詩省烈治文市羽石路11188號110室

   #110-11188 Featherstone Way, Richmond, BC V6Y 4M1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織文化或教育展覽；組織教育或娛樂競賽；安排和組織培訓班；組織表演（演出）；安排和組

織現場教育論壇；為娛樂組織時裝展覽；電子書籍和雜誌的在線出版；演出制作；娛樂服務；提

供博物館設施（表演、展覽）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124175 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : 恐龍皇科技股份有限公司

   Dinoking Tech Inc. dba Dinosaurs Unearthed

 地址 Endereço : 加拿大卑詩省烈治文市羽石路11188號110室

   #110-11188 Featherstone Way, Richmond, BC V6Y 4M1, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織文化或教育展覽；組織教育或娛樂競賽；安排和組織培訓班；組織表演（演出）；安排和組

織現場教育論壇；為娛樂組織時裝展覽；電子書籍和雜誌的在線出版；演出制作；娛樂服務；提

供博物館設施（表演、展覽）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124182 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : NAOS
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 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; toalhitas de limpeza; preparações cosméti-

cas para o branqueamento da pele; preparações cosméticas para a limpeza da pele; prepa-

rações cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas para bronzear e para a proteção 

solar; produtos para a depilação; ambiente biológico ecológico (preparações) promovendo 

o desenvolvimento de células da pele (para uso cosmético).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124183 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : NAOS

 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; toalhitas de limpeza; preparações cosméti-

cas para o branqueamento da pele; preparações cosméticas para a limpeza da pele; prepa-

rações cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas para bronzear e para a proteção 

solar; produtos para a depilação; ambiente biológico ecológico (preparações) promovendo 

o desenvolvimento de células da pele (para uso cosmético).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124184 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : NAOS

 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; toalhitas de limpeza; preparações cosméti-

cas para o branqueamento da pele; preparações cosméticas para a limpeza da pele; prepa-

rações cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas para bronzear e para a proteção 

solar; produtos para a depilação; ambiente biológico ecológico (preparações) promovendo 

o desenvolvimento de células da pele (para uso cosmético).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124185 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : NAOS

 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; toalhitas de limpeza; preparações cosméti-

cas para o branqueamento da pele; preparações cosméticas para a limpeza da pele; prepa-

rações cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas para bronzear e para a proteção 

solar; produtos para a depilação; ambiente biológico ecológico (preparações) promovendo 

o desenvolvimento de células da pele (para uso cosmético).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124186 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : NAOS

 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; toalhitas de limpeza; preparações cosméti-

cas para o branqueamento da pele; preparações cosméticas para a limpeza da pele; prepa-

rações cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas para bronzear e para a proteção 

solar; produtos para a depilação; ambiente biológico ecológico (preparações) promovendo 

o desenvolvimento de células da pele (para uso cosmético).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124187 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : NAOS

 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; toalhitas de limpeza; preparações cosméti-

cas para o branqueamento da pele; preparações cosméticas para a limpeza da pele; prepa-

rações cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas para bronzear e para a proteção 

solar; produtos para a depilação; ambiente biológico ecológico (preparações) promovendo 

o desenvolvimento de células da pele (para uso cosmético).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124188 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : NAOS

 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; toalhitas de limpeza; preparações cosméti-

cas para o branqueamento da pele; preparações cosméticas para a limpeza da pele; prepa-

rações cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas para bronzear e para a proteção 

solar; produtos para a depilação; ambiente biológico ecológico (preparações) promovendo 

o desenvolvimento de células da pele (para uso cosmético).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124189 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/08

[730] 申請人 Requerente : NAOS

 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; toalhitas de limpeza; preparações cosméti-

cas para o branqueamento da pele; preparações cosméticas para a limpeza da pele; prepa-

rações cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas para bronzear e para a proteção 

solar; produtos para a depilação; ambiente biológico ecológico (preparações) promovendo 

o desenvolvimento de células da pele (para uso cosmético).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124190 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 美國麒麟藥廠有限公司

   AMERICAN UNICORN LABORATORIES LIMITED

 地址 Endereço : Unit 6 5/F Wah Yiu Ind Bldg 30-32 Au Pui Wan St Fotan Shatin NT 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。  

[540] 商標 Marca : 



N.º 31 — 2-8-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13233

[210] 編號 N.º : N/124191 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 美國麒麟藥廠有限公司

   AMERICAN UNICORN LABORATORIES LIMITED

 地址 Endereço : Unit 6 5/F Wah Yiu Ind Bldg 30-32 Au Pui Wan St Fotan Shatin NT 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 : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰，人用麥

芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥

米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124192 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 美國麒麟藥廠有限公司

   AMERICAN UNICORN LABORATORIES LIMITED

 地址 Endereço : Unit 6 5/F Wah Yiu Ind Bldg 30-32 Au Pui Wan St Fotan Shatin NT 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124193 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 美國麒麟藥廠有限公司

   AMERICAN UNICORN LABORATORIES LIMITED

 地址 Endereço : Unit 6 5/F Wah Yiu Ind Bldg 30-32 Au Pui Wan St Fotan Shatin NT 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124194 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 美國麒麟藥廠有限公司

   AMERICAN UNICORN LABORATORIES LIMITED

 地址 Endereço : Unit 6 5/F Wah Yiu Ind Bldg 30-32 Au Pui Wan St Fotan Shatin NT 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏。人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫腦藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124195 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 北京牛電科技有限責任公司

   Beijing Niu Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區酒仙橋東路1號院8號樓6層602室

   Room 602, Floor 6, Building 8, No. 1 East Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 小汽車；汽車；高爾夫球車；摩托車挎鬥；摩托車；自行車；自行車用方向指示器；三輪腳踏車；

電動運載工具；電動自行車；自行車車筐；自行車車座；摩托車車座；機動自行車；自行車車架；

摩托車車架。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124196 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 北京牛電科技有限責任公司

   Beijing Niu Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區酒仙橋東路1號院8號樓6層602室

   Room 602, Floor 6, Building 8, No. 1 East Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 小汽車；汽車；高爾夫球車；摩托車挎鬥；摩托車；自行車；自行車用方向指示器；三輪腳踏車；

電動運載工具；電動自行車；自行車車筐；自行車車座；摩托車車座；機動自行車；自行車車架；

摩托車車架。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124197 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 湖南省泰禹實業有限公司

   Hunan Taiyu Industrial Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市雨花區白冶路168號泰禹家園4棟

   Building 4 Taiyujiayuan, Baiye Road, Yuhua District, Changsha, Hunan Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；雪茄煙；香煙；鼻煙；煙用藥草；香煙嘴；煙斗；香煙盒；吸煙用打火機；卷煙紙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124198 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 木查喀顧問有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新竹市北區湳中街65巷17號1樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；快餐館；牛肉麵餐廳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124199 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 博雅網路遊戲開發（深圳）有限公司

   Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD

 地址 Endereço : 深圳市南山區西麗留仙洞中山園路1001號TCL科學園區研發樓D3棟8層B單元802號房

   Room 802, 8B, D3 building, TCL industrial park, No.1001 Zhongshanyuan Rd., Nanshan 

District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟體（已錄製）；視頻遊戲卡；電腦程式（可下載軟體）；電子出版物（可下載）；電腦遊戲

軟體；可下載的電腦應用軟體；可下載的影像檔；已錄製的電腦程式（程式）；已錄製的電腦操

作程式；網路通訊設備。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124200 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 博雅網路遊戲開發（深圳）有限公司

   Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD

 地址 Endereço : 深圳市南山區西麗留仙洞中山園路1001號TCL科學園區研發樓D3棟8層B單元802號房

   Room 802, 8B, D3 building, TCL industrial park, No.1001 Zhongshanyuan Rd., Nanshan 

District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；組織教育或娛樂競賽；提供線上電子出版物（非下載）；娛樂；提供娛樂設施；娛樂資訊

（消遣）；在電腦網路上提供線上遊戲；在移動端網路上提供線上遊戲；除廣告以外的版面設

計；遊戲器具出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124206 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 678 Corporation

 地址 Endereço : 303 Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seul, República da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；咖啡館；飯店；餐廳；快餐館；酒吧服務；流動飲食供應；餐館；茶館；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 顏色如圖所示：黑色，白色，灰色，紅色，棕色，土黄。 

[210] 編號 N.º : N/124207 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 678 Corporation

 地址 Endereço : 303 Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seul, República da Coreia

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；咖啡館；飯店；餐廳；快餐館；酒吧服務；流動飲食供應；餐館；茶館；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 顏色如圖所示：黑色，白色，灰色，紅色，棕色，土黄。 

[210] 編號 N.º : N/124208 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : SHENZHEN LONGHAO TIANDI COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 7F, Shenhua Commercial Building, No.2018 Jiabin Road, Luohu District, Shenzhen, China

 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 : Couro não trabalhado ou semitrabalhado; couro; bolsas; malas de mão; sacos de viagem; 

bolsas, carteiras; porta-cartões de visita; chapéus-de-chuva; bengalas de cana; bengalas; 

vestuário para animais de estimação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124209 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : SHENZHEN LONGHAO TIANDI COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 7F, Shenhua Commercial Building, No.2018 Jiabin Road, Luohu District, Shenzhen, 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 : Vestuário; acessórios metálicos para calçado; sapatilhas de ginástica; sapatos; chapéus 

[chapelaria]; malhas, meias, roupa interior [vestuário]; luvas [vestuário]; xailes; cintas [roupa 

interior]; vestidos de casamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124210 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : AES專業教育移民（澳洲）服務有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336-342號富達花園4樓O-Q 

 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 : 教育業，提供英語，商業管理課程，提供留學及移民服務。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/124211 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : Koninklijke Philips N.V.

 地址 Endereço : High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Fechaduras electrónicas; alarmes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124212 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : Koninklijke Philips N.V.

 地址 Endereço : High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Fechaduras electrónicas; alarmes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124216 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[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。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124217 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[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/124218 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[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/124219 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[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。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124220 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[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/124221 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[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/124222 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[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/124223 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[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/124224 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[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/124225 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[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。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124228 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 澳門蓮花衛視傳媒有限公司

   MACAU LOTUS SATELLITE TV MEDIA LIMTED

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心22樓A—V及21樓Q座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 電視節目。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124230 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[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 : 5

[511] 產品 Produtos : Geles antibacterianos à base de álcool para a limpeza da pele, produtos de limpeza anti-

bacterianos, géis antibacterianos, preparações antibacterianas, produtos antibacterianos, 

sprays antibacterianos para usar na pele, toalhetes antibacterianos, sabão líquido antibac-

terianas para lavar as mãos, sabão antibacteriano, sabão líquido antibacterianas para o cor-

po, toalhetes de papel impregnados com preparações antibacterianas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124235 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : ROBOPLAN, LDA.

 地址 Endereço : Quinta do Simão, EN 109, Aveiro, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Promoção de vendas para terceiros; serviços de agência de importação e exportação.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124236 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : ROBOPLAN, LDA.

 地址 Endereço : Quinta do Simão, EN 109, Aveiro, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de instalação; reparação; manutenção e reparação de máquinas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124237 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 富穎

   Fu Ying

 地址 Endereço : 澳門凱旋門35樓H 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/124238 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : 富穎

   Fu Ying

 地址 Endereço : 澳門凱旋門35樓H 

 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，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/124239 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/09

[730] 申請人 Requerente : Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc.

 地址 Endereço : 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfume, eau de parfum, eau de toilette, óleos essenciais, óleos para massagem, pulveri-

zadores para o corpo, desodorizante para o corpo, spray para o corpo, esfoliantes para o 

corpo, produtos para a lavagem do corpo, sabonetes para o corpo, cremes para o corpo, 

loções para o corpo, pós para o corpo, banho de espuma, bombas de banho (bath bombs), 

sabonetes para o corpo, sabonetes para o corpo, gel de banho, sabonetes para as mãos, cre-

mes para as mãos, loções para as mãos, cosméticos, preparados para o cuidado dos cabelos; 

produtos para bronzear; preparados para auto-bronzeamento e preparados não medicinais 

para protecção solar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124240 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : 余堯洪

   U Io Hung

 地址 Endereço : Rua de Cinco de Outubro, No, 58, R/C, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺啡色，深啡色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/124241 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : VK, LTD

 地址 Endereço : Rua do Pátio da Concórdia, Nº19, Fábrica Wang Kai, 13º Andar B, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124242 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[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/124243 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[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 : 

[210] 編號 N.º : N/124244 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : 百家企業國際集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港觀塘海濱道133號萬兆豐中心15樓G室 

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

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 移動電源（可充電電池）；可下載的手機應用軟體；耳機；攝影器具包；電線；可攜式媒體播放

機；揚聲器；聲音警報器；眼鏡框；成套無線電話機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124245 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : 百家企業國際集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港觀塘海濱道133號萬兆豐中心15樓G室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 雨傘或陽傘的傘骨；手杖；公事包；鑰匙包；包；購物袋用手提把手；寵物服裝；仿皮革；背包；

錢包（錢夾）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124246 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : 深圳眾思科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 安全帽；潛水衣；電腦用防護衣；電子公告牌；影印機；手機應用程式；觸碰面板；電腦；行動電

源裝置；智慧型手機；手機外殼；聲音傳送器具；顯示器；密碼鎖；電子防盜設備；温度計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124247 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[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/124248 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[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/124249 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[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/124254 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : 葉郁珮

   Yeh Yuh-Pei

 地址 Endereço : 中國四川省成都市錦江區成龍大道一段9號卓錦城二期33棟2單元602 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品，面部護理製劑，護髮製劑，護膚製劑，身體清潔製劑，身體乳液，非醫用的身體護理製

劑，洗髮水。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124255 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : 葉郁珮

   Yeh Yuh-Pei

 地址 Endereço : 中國四川省成都市錦江區成龍大道一段9號卓錦城二期33棟2單元602 

 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 : 人蔘；補藥（藥）；藥物飲料；藥用杏仁乳；醫用糖果；人用藥；醫用營養品；人用膳食補充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124256 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : 葉郁珮

    Yeh Yuh-Pei

 地址 Endereço : 中國四川省成都市錦江區成龍大道一段9號卓錦城二期33棟2單元602 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；茶飲料；糖果；蜂蜜；冰糖燕窩；糕點。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124257 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : 葉郁珮

   Yeh Yuh-Pei

 地址 Endereço : 中國四川省成都市錦江區成龍大道一段9號卓錦城二期33棟2單元602 

 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 : 水（飲料）；果汁飲料（飲料）；蔬菜汁（飲料）；汽水；杏仁糖漿；啤酒；無酒精飲料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124258 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : 葉郁珮

   Yeh Yuh-Pei

 地址 Endereço : 中國四川省成都市錦江區成龍大道一段9號卓錦城二期33棟2單元602 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 酒精飲料濃縮汁；含水果酒精飲料；酒精飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124259 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limited

 地址 Endereço : Unit 509, 5/F. Chater House, 8 Connaught Road, Central Hong Kong, 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 : Máquinas de jogo electrónico, nomeadamente, dispositivos que aceitam apostas; Máquinas 

de jogo para jogos; Máquinas de jogo que geram ou exibem resultados de aposta; Máquinas 

para jogos de fortuna e azar; “Slot machines”; Máquinas de jogo de casino reconfiguráveis 

e software operativo de jogo para o mesmo vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124260 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : Aruze Gaming Hong Kong Limited

 地址 Endereço : Unit 509, 5/F. Chater House, 8 Connaught Road Central Hong Kong, 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 : Máquinas de jogo electrónico, nomeadamente, dispositivos que aceitam apostas; Máquinas 

de jogo para jogos; Máquinas de jogo que geram ou exibem resultados de aposta; Máquinas 

para jogos de fortuna e azar; “Slot machines”; Máquinas de jogo de casino reconfiguráveis 

e software operativo de jogo para o mesmo vendidos como uma unidade.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124261 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : 星級醫學美容中心有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場181-187號光輝集團商業中心16樓P-Q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 : 44

[511] 服務 Serviços : 美容及化妝，各項身體及面部護理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 粉紅C:2M:99Y:2K:0，灰色C:0M:0Y:0K:50。 

 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“化妝品批發及零售，健康食品

批發及零售，行政管理及貿易”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/124263 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : 萬美時五金建材有限公司 

 地址 Endereço : 澳門工匠巷15號光榮樓地下A鋪 

 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 : 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/124264 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY CREATION INC.

 地址 Endereço : Sunshine 60, 3-1-1, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-6025, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Armários para máquinas de jogos; armários para “slot machines”; máquinas de jogos de 

casino; máquinas recreativas, automáticas e com moedas; “slot machines” [aparelhos de 

entretenimento sem moedas e sem fichas]; aparelhos de entretenimento para uso em salões 

de jogos; jogos do tipo de salões de jogos electrónicos [accionados por moedas ou fichas]; 

máquinas de jogos; máquinas de jogos de “pinball” verticais japonesas; máquinas portá-

teis de jogos electrónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; artigos de ginástica e de despor-

to; aparelhos de bilhar, tacos de bilhar, giz para tacos de bilhar, bolas de bilhar, marcado-

res de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, copos para dados, jogos de xadrez, jogos de 

damas, aparelhos de prestidigitação, brinquedos para animais domésticos, equipamento de 

pesca, bóias para pesca, redes para a recolha do peixe, linhas de pesca, canas de pesca, an-

zóis, molinetes para a pesca, engodos; aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas 

para máquinas de “pinball”; “slot machines” para salões de “pachinko”.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124265 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, 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; leite aromatizado; batidos de leite; bebidas alimentares à base de leite, excluindo ba-

tidos de leite; bebidas à base de leite contendo café; bebidas à base de leite contendo sumos 

de fruta; bebidas à base de leite contendo frutas; bebidas à base de leite com chocolate; 

bebidas à base de leite com chá; bebidas alimentares à base de soja usado como substituto 

de leite; bebidas energéticas à base de leite; leite em pó seco; misturas de bebidas à base de 

leite; leite de soja; aperitivos à base de frutas; doces de frutas, compotas, gelatinas; pastas 

barrar no pão à base de carne, pastas barrar no pão à base de peixe, pastas barrar no pão 

à base de carne de galinha, pastas barrar no pão à base de fruta, pastas barrar no pão à 

base de nozes, pastas barrar no pão à base de vegetais, pastas barrar no pão à base de lac-

ticínios; vegetais cozidos; vegetais secos; vegetais preservados; saladas de vegetais; frutas 

secas; frutas preservadas; saladas de fruta; carne, peixe, aves; caça; charcutaria; extractos 

de carne; refeições preparadas consistindo principalmente de carne, soja, aves, marisco, le-

gumes, frutos, coalho de soja, e/ou queijo; sopas; iogurte, bebidas à base de iogurte; queijo; 

ovos; sementes preparadas; nozes preparadas, nozes temperadas, nozes torradas, aperitivos 

à base de nozes; óleos e gorduras comestíveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124266 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas de fruta, sumos de frutas, e bebidas à base de frutas; bebidas de vegetais, sumos 

de vegetais, e bebidas à base de vegetais; bebidas não alcoólicas, nomeadamente bebidas 

carbonatadas, refrigerantes; bebidas energéticas, bebidas isotónicas; misturas líquidas para 

fazer refrigerantes e bebidas à base de fruta; pós usados na preparação de refrigerantes e 

bebidas à base de fruta; xaropes para bebidas; água para beber engarrafada aromatizadas 

e não-aromatizadas, água mineral, águas gaseificadas; bebidas à base da soja que não se-

jam substitutos de leite; concentrados de fruta e purés usados para fazer bebidas; bebidas 

fortificadas nutricionalmente, bebidas vitaminadas fortificadas; cerveja; cocktails à base de 

cerveja.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124267 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/12

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, com excepção de cervejas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124268 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/13

[730] 申請人 Requerente : 深圳市火樂科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區科技園中區科苑路15號科興科學園B棟4單元10層01號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機程序（可下載軟件）；數據處理設備；連接器（數據處理設備）；手提電話；頭帶耳機；放

映設備；投影銀幕；電器聯接器；立體視鏡；電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124269 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/13

[730] 申請人 Requerente : 上海滬工焊接集團股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區外青松公路7177號201700 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 內燃機（陸地車輛用的除外）；柴油機；汽油機（陸地車輛用的除外）；切割機；金屬加工機械；

自動操作機（機械手）；機器人（機械）；發電機；發電機組；馬達和引擎起動器；定子（機器零

件）；電動焊接機；氣動焊接設備；電焊設備；電焊接設備；電弧焊接設備；電弧切割設備；熱焊

槍（機器）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124270 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/13

[730] 申請人 Requerente : 費詠竣 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市大安區和安里3鄰復興南路一段342號七樓之4 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 茶飲店服務，茶飲店，提供食物和飲料，準備食物和飲料，餐廳服務，餐廳，咖啡店，食物和飲

料外送服務。  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“飲料銷售服務，點心銷售”，因

屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/124271 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/13

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華為總部辦公樓

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

zhen, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 智能眼鏡；智能手錶；計算機屏幕專用保護膜；穿戴式行動追踪器；智能手機用套；智能手機用

殼；手機屏幕專用保護膜；自拍杆（手持單脚架）；可視電話；數碼相框；麥克風；連接器（數據

處理設備）；數據處理設備；集成電路咭；信號轉發器；揚聲器音箱；音頻視頻接收器；視頻顯

示屏；網絡通訊設備；調制解調器；便攜式計算機用套；智能手機；電池；電池充電器；移動電

源（可充電電池）；平板電腦；便攜式計算機；筆記本電腦；便携式計算機專用包；頭戴式耳機；

耳塞機；揚聲器；便攜式媒體播放器；聲音傳送裝置；攝像機；照相機（攝影）；手機帶；計算機

鍵盤；鼠標（計算機外圍設備）；電話機套；磁性編碼身份鑒別手環；計步器；電子監控裝置；

連綫手環（測量儀器）；已錄製的計算機程序（程序）；已錄製的計算機操作程序；計算機程序

（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；光學鏡頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124272 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/13

[730] 申請人 Requerente : 麥廸科技有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門蘇亞利斯博士大馬路320號澳門財富中心5樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 通過網絡提供零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、藍色、白色、黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/124293 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 東莞市優宿貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市鳳崗鎮居委玉泉路保晶麗園B棟304 

 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 : 出牙咬環，奶瓶，吸奶器，奶瓶用奶嘴，嬰兒用安撫奶嘴，護理器械，按摩器械，口罩，避孕套，

腹帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124294 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 東莞市優宿貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市鳳崗鎮居委玉泉路保晶麗園B棟304 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；衛生紙；紙巾；筆記本或繪圖本；書籍；印刷出版物；包裝紙；包裝用塑膠膜；手壓釘書機

（辦公用品）；文具；書寫工具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124295 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : SHENZHEN 7000MALL DESIGN & SERVICE CO., LTD

 地址 Endereço : RM1603, Unit 1, Block 10, Taoyuan Fengjing Garden, Qianjin 2 Road East, Xixiang Street, 

Bao’an District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sacos adaptados para computadores portáteis; películas protectoras para ecrãs de compu-

tador; correias para telefones móveis; capas para telefones móveis; suportes adaptados para 
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telefones móveis; películas protectoras adaptadas para telefones inteligentes [smartphones]; 

caixas para altifalantes; aparelhos para a transmissão de som; auriculares; gravadores de 

dados electrónicos; bastões de autofotografia [selfie]; flashes [fotografia]; cabos usb; cabos 

de transmissão de som e imagem; tomadas, soquetes e outros contactos [ligações eléctri-

cas]; tomadas eléctricas; adaptadores de energia; carregadores de baterias; baterias recarre-

gáveis; bancos de energia portáteis [baterias recarregáveis].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124296 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 潘健文 

 地址 Endereço : Caminho das Hortas, No.74, Bloco 2, Edif Tou Un, 5 Andar D, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 玉石零售。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/124301 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Merck KGaA

 地址 Endereço : Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e vitamínicos para a prevenção e tratamento de irritações da 

pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124302 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市大疆創新科技有限公司

   SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南四道18號創維半導體設計大廈西座14層

   14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 

4th Ave., Nanshan District, Shenzhen, China

 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 : 12

[511] 產品 Produtos : 空中運載工具；飛機；民用無人機；航空器；小汽車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；航空裝

置、機器和設備；飛船；飛艇；遙控運載工具（非玩具）；運載工具用懸置減震器；自行車；嬰兒

車；充氣輪胎；船。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124303 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市大疆創新科技有限公司

   SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南四道18號創維半導體設計大廈西座14層

   14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 

4th Ave., Nanshan District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 玩具；遊戲器具；遊戲機控制器；視頻遊戲機；比例模型套件（玩具）；玩具模型；航模用陀螺

儀和飛行穩定器；玩具無人機；視頻遊戲操縱杆；國際象棋；運動用球；鍛煉身體器械；護膝

（體育用品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124304 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市大疆創新科技有限公司

   SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南四道18號創維半導體設計大廈西座14層

   14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 

4th Ave., Nanshan District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；航行用信號裝置；導航儀器；照相機（攝影）；無線電設備；光學鏡頭；遙控裝置；照相

器材架；動畫片；電池；半導體；集成電路；電線；插頭、插座和其他接觸器（電連接）；平衡儀

器；眼鏡。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124305 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市大疆創新科技有限公司

   SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南四道18號創維半導體設計大廈西座14層

   14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 

4th Ave., Nanshan District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 空中運載工具；飛機；民用無人機；航空器；小汽車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；航空裝

置、機器和設備；飛船；飛艇；遙控運載工具（非玩具）；運載工具用懸置減震器；自行車；嬰兒

車；充氣輪胎；船。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124306 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市大疆創新科技有限公司

   SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南四道18號創維半導體設計大廈西座14層

   14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 

4th Ave., Nanshan District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 玩具；遊戲器具；遊戲機控制器；視頻遊戲機；比例模型套件（玩具）；玩具模型；航模用陀螺

儀和飛行穩定器；玩具無人機；視頻遊戲操縱杆；國際象棋；運動用球；鍛煉身體器械；護膝

（體育用品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124307 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市大疆創新科技有限公司

   SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南四道18號創維半導體設計大廈西座14層

   14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 

4th Ave., Nanshan District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 空中運載工具；飛機；民用無人機；航空器；小汽車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；航空裝

置、機器和設備；飛船；飛艇；遙控運載工具（非玩具）；運載工具用懸置減震器；自行車；嬰兒

車；充氣輪胎；船。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124308 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市大疆創新科技有限公司

   SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南四道18號創維半導體設計大廈西座14層

   14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 

4th Ave., Nanshan District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 空中運載工具；飛機；民用無人機；航空器；小汽車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；航空裝

置、機器和設備；飛船；飛艇；遙控運載工具（非玩具）；運載工具用懸置減震器；自行車；嬰兒

車；充氣輪胎；船。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124309 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市大疆創新科技有限公司

   SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南四道18號創維半導體設計大廈西座14層

   14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 

4th Ave., Nanshan District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 空中運載工具；飛機；民用無人機；航空器；小汽車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；航空裝

置、機器和設備；飛船；飛艇；遙控運載工具（非玩具）；運載工具用懸置減震器；自行車；嬰兒

車；充氣輪胎；船。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124310 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市大疆創新科技有限公司

   SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南四道18號創維半導體設計大廈西座14層

   14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 

4th Ave., Nanshan District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；航行用信號裝置；導航儀器；照相機（攝影）；無線電設備；光學鏡頭； 遙控裝置；照相

器材架；動畫片；電池；半導體；集成電路；電線；插頭、插座和其他接觸器（電連接）；平衡儀

器；眼鏡。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124311 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲機；遊戲用的便攜單元；電子遊戲器具；含軟件組件及元件的遊戲機，包括內置於記憶體

裝置或其他媒體儲存載體中的遊戲符號、數學符號、可供遊戲的符號、聲音效果及其他具形體

的項目；撲克機；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124312 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲性質的服務；遊戲性質的多媒體服務；如提供帶可下載遊戲的電子頁或於在線互聯網連接

遊戲的服務；提供於在線互聯網連接遊戲性質的服務；如多媒體遊戲的開發服務及製作服務；

如實行現場遊戲比賽的服務；如為參加賭場及遊戲比賽的特別事宜的實行服務及提供設施的

服務；如遊戲的多媒體表演的製作及分配服務；透過遊戲機互聯系統工具提供服務；透過全球

電腦網絡工具提供服務；提供虛擬現實遊戲；涉及於遊戲機遊玩，包括透過全球電腦網絡的遊

戲機的遊戲，提供於在線互聯網連接遊戲的設施的額外獎賞支付系統的運作；提供與上述提

及服務有關的諮詢服務，資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124313 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands



13260 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2017 年 8 月 2 日

 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 : 電腦的有形部件（硬件）；電腦軟件；包括用於任何電腦化平台遊戲的電腦軟件，包括互聯網在

線遊戲，遊戲專用托架，使用無線技術的移動裝置及任何裝置；電腦軟件，如用於視頻遊戲開

發及操作的遊戲驅動軟件；移動電腦用的遊戲軟件；無線裝置用的遊戲軟件；多媒體互動遊戲

程式；與外置屏幕或顯示器連用的含圖像輸出的遊戲機；遊戲機，及屬此類的遊戲機用零件和

配件，包括軟件組件，媒體儲存工具，數據庫，及記憶體組件及裝置；磁性數據載體，錄製用碟；

聲音或圖像錄製、傳送、重放或呈現用器具；電話聽筒，電訊器具及其配件；媒體儲存工具，包

括光碟，多用途數碼碟；數據處理設備；用於連接遊戲機的電子系統；虛擬現實遊戲用軟件；虛

擬現實遊戲用的電腦有形部件（硬件）；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124314 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲機；遊戲用的便攜單元；電子遊戲器具；含軟件組件及元件的遊戲機，包括內置於記憶體

裝置或其他媒體儲存載體中的遊戲符號、數學符號、可供遊戲的符號、聲音效果及其他具形體

的項目；撲克機；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124315 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲性質的服務；遊戲性質的多媒體服務；如提供帶可下載遊戲的電子頁或於在線互聯網連接

遊戲的服務；提供於在線互聯網連接遊戲性質的服務；如多媒體遊戲的開發服務及製作服務；

如實行現場遊戲比賽的服務；如為參加賭場及遊戲比賽的特別事宜的實行服務及提供設施的

服務；如遊戲的多媒體表演的製作及分配服務；透過遊戲機互聯系統工具提供服務；透過全球

電腦網絡工具提供服務；提供虛擬現實遊戲；涉及於遊戲機遊玩，包括透過全球電腦網絡的遊

戲機的遊戲，提供於在線互聯網連接遊戲的設施的額外獎賞支付系統的運作；提供與上述提

及服務有關的諮詢服務，資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124316 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲機；遊戲用的便攜單元；電子遊戲器具；含軟件組件及元件的遊戲機，包括內置於記憶體

裝置或其他媒體儲存載體中的遊戲符號、數學符號、可供遊戲的符號、聲音效果及其他具形體

的項目；撲克機；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124317 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲性質的服務；遊戲性質的多媒體服務；如提供帶可下載遊戲的電子頁或於在線互聯網連接

遊戲的服務；提供於在線互聯網連接遊戲性質的服務；如多媒體遊戲的開發服務及製作服務；

如實行現場遊戲比賽的服務；如為參加賭場及遊戲比賽的特別事宜的實行服務及提供設施的

服務；如遊戲的多媒體表演的製作及分配服務；透過遊戲機互聯系統工具提供服務；透過全球

電腦網絡工具提供服務；提供虛擬現實遊戲；涉及於遊戲機遊玩，包括透過全球電腦網絡的遊

戲機的遊戲，提供於在線互聯網連接遊戲的設施的額外獎賞支付系統的運作；提供與上述提

及服務有關的諮詢服務，資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124318 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲機；遊戲用的便攜單元；電子遊戲器具；含軟件組件及元件的遊戲機，包括內置於記憶體

裝置或其他媒體儲存載體中的遊戲符號、數學符號、可供遊戲的符號、聲音效果及其他具形體

的項目；撲克機；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124319 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲性質的服務；遊戲性質的多媒體服務；如提供帶可下載遊戲的電子頁或於在線互聯網連接

遊戲的服務；提供於在線互聯網連接遊戲性質的服務；如多媒體遊戲的開發服務及製作服務；

如實行現場遊戲比賽的服務；如為參加賭場及遊戲比賽的特別事宜的實行服務及提供設施的

服務；如遊戲的多媒體表演的製作及分配服務；透過遊戲機互聯系統工具提供服務；透過全球

電腦網絡工具提供服務；提供虛擬現實遊戲；涉及於遊戲機遊玩，包括透過全球電腦網絡的遊

戲機的遊戲，提供於在線互聯網連接遊戲的設施的額外獎賞支付系統的運作；提供與上述提

及服務有關的諮詢服務，資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124320 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲機；遊戲用的便攜單元；電子遊戲器具；含軟件組件及元件的遊戲機，包括內置於記憶體

裝置或其他媒體儲存載體中的遊戲符號、數學符號、可供遊戲的符號、聲音效果及其他具形體

的項目；撲克機；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124321 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲性質的服務；遊戲性質的多媒體服務；如提供帶可下載遊戲的電子頁或於在線互聯網連接

遊戲的服務；提供於在線互聯網連接遊戲性質的服務；如多媒體遊戲的開發服務及製作服務；

如實行現場遊戲比賽的服務；如為參加賭場及遊戲比賽的特別事宜的實行服務及提供設施的

服務；如遊戲的多媒體表演的製作及分配服務；透過遊戲機互聯系統工具提供服務；透過全球

電腦網絡工具提供服務；提供虛擬現實遊戲；涉及於遊戲機遊玩，包括透過全球電腦網絡的遊

戲機的遊戲，提供於在線互聯網連接遊戲的設施的額外獎賞支付系統的運作；提供與上述提

及服務有關的諮詢服務，資訊及顧問服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124322 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲機；遊戲用的便攜單元；電子遊戲器具；含軟件組件及元件的遊戲機，包括內置於記憶體

裝置或其他媒體儲存載體中的遊戲符號、數學符號、可供遊戲的符號、聲音效果及其他具形體

的項目；撲克機；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124323 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲性質的服務；遊戲性質的多媒體服務；如提供帶可下載遊戲的電子頁或於在線互聯網連接

遊戲的服務；提供於在線互聯網連接遊戲性質的服務；如多媒體遊戲的開發服務及製作服務；

如實行現場遊戲比賽的服務；如為參加賭場及遊戲比賽的特別事宜的實行服務及提供設施的

服務；如遊戲的多媒體表演的製作及分配服務；透過遊戲機互聯系統工具提供服務；透過全球

電腦網絡工具提供服務；提供虛擬現實遊戲；涉及於遊戲機遊玩，包括透過全球電腦網絡的遊

戲機的遊戲，提供於在線互聯網連接遊戲的設施的額外獎賞支付系統的運作；提供與上述提

及服務有關的諮詢服務，資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124324 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；遊戲用的便攜單元；電子遊戲器具；含軟件組件及元件的遊戲機，包括內置於記憶體

裝置或其他媒體儲存載體中的遊戲符號、數學符號、可供遊戲的符號、聲音效果及其他具形體

的項目；撲克機；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124325 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 電腦的有形部件（硬件）；電腦軟件；包括用於任何電腦化平台遊戲的電腦軟件，包括互聯網在

線遊戲，遊戲專用托架，使用無線技術的移動裝置及任何裝置；電腦軟件，如用於視頻遊戲開

發及操作的遊戲驅動軟件；移動電腦用的遊戲軟件；無線裝置用的遊戲軟件；多媒體互動遊戲

程式；與外置屏幕或顯示器連用的含圖像輸出的遊戲機；遊戲機，及屬此類的遊戲機用零件和

配件，包括軟件組件，媒體儲存工具，數據庫，及記憶體組件及裝置；磁性數據載體，錄製用碟；

聲音或圖像錄製、傳送、重放或呈現用器具；電話聽筒，電訊器具及其配件；媒體儲存工具，包

括光碟，多用途數碼碟；數據處理設備；用於連接遊戲機的電子系統；虛擬現實遊戲用軟件；虛

擬現實遊戲用的電腦有形部件（硬件）；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124326 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲機；遊戲用的便攜單元；電子遊戲器具；含軟件組件及元件的遊戲機，包括內置於記憶體

裝置或其他媒體儲存載體中的遊戲符號、數學符號、可供遊戲的符號、聲音效果及其他具形體

的項目；撲克機；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124327 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲性質的服務；遊戲性質的多媒體服務；如提供帶可下載遊戲的電子頁或於在線互聯網連接

遊戲的服務；提供於在線互聯網連接遊戲性質的服務；如多媒體遊戲的開發服務及製作服務；

如實行現場遊戲比賽的服務；如為參加賭場及遊戲比賽的特別事宜的實行服務及提供設施的

服務；如遊戲的多媒體表演的製作及分配服務；透過遊戲機互聯系統工具提供服務；透過全球

電腦網絡工具提供服務；提供虛擬現實遊戲；涉及於遊戲機遊玩，包括透過全球電腦網絡的遊

戲機的遊戲，提供於在線互聯網連接遊戲的設施的額外獎賞支付系統的運作；提供與上述提

及服務有關的諮詢服務，資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124328 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲機；遊戲用的便攜單元；電子遊戲器具；含軟件組件及元件的遊戲機，包括內置於記憶體

裝置或其他媒體儲存載體中的遊戲符號、數學符號、可供遊戲的符號、聲音效果及其他具形體

的項目；撲克機；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124329 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲性質的服務；遊戲性質的多媒體服務；如提供帶可下載遊戲的電子頁或於在線互聯網連接

遊戲的服務；提供於在線互聯網連接遊戲性質的服務；如多媒體遊戲的開發服務及製作服務；

如實行現場遊戲比賽的服務；如為參加賭場及遊戲比賽的特別事宜的實行服務及提供設施的

服務；如遊戲的多媒體表演的製作及分配服務；透過遊戲機互聯系統工具提供服務；透過全球
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電腦網絡工具提供服務；提供虛擬現實遊戲；涉及於遊戲機遊玩，包括透過全球電腦網絡的遊

戲機的遊戲，提供於在線互聯網連接遊戲的設施的額外獎賞支付系統的運作；提供與上述提

及服務有關的諮詢服務，資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124330 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲機；遊戲用的便攜單元；電子遊戲器具；含軟件組件及元件的遊戲機，包括內置於記憶體

裝置或其他媒體儲存載體中的遊戲符號、數學符號、可供遊戲的符號、聲音效果及其他具形體

的項目；撲克機；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124331 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲性質的服務；遊戲性質的多媒體服務；如提供帶可下載遊戲的電子頁或於在線互聯網連接

遊戲的服務；提供於在線互聯網連接遊戲性質的服務；如多媒體遊戲的開發服務及製作服務；

如實行現場遊戲比賽的服務；如為參加賭場及遊戲比賽的特別事宜的實行服務及提供設施的

服務；如遊戲的多媒體表演的製作及分配服務；透過遊戲機互聯系統工具提供服務；透過全球

電腦網絡工具提供服務；提供虛擬現實遊戲；涉及於遊戲機遊玩，包括透過全球電腦網絡的遊

戲機的遊戲，提供於在線互聯網連接遊戲的設施的額外獎賞支付系統的運作；提供與上述提

及服務有關的諮詢服務，資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124332 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited
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 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 電腦的有形部件（硬件）；電腦軟件；包括用於任何電腦化平台遊戲的電腦軟件，包括互聯網在

線遊戲，遊戲專用托架，使用無線技術的移動裝置及任何裝置；電腦軟件，如用於視頻遊戲開

發及操作的遊戲驅動軟件；移動電腦用的遊戲軟件；無線裝置用的遊戲軟件；多媒體互動遊戲

程式；與外置屏幕或顯示器連用的含圖像輸出的遊戲機；遊戲機，及屬此類的遊戲機用零件和

配件，包括軟件組件，媒體儲存工具，數據庫，及記憶體組件及裝置；磁性數據載體，錄製用碟；

聲音或圖像錄製、傳送、重放或呈現用器具；電話聽筒，電訊器具及其配件；媒體儲存工具，包

括光碟，多用途數碼碟；數據處理設備；用於連接遊戲機的電子系統；虛擬現實遊戲用軟件；虛

擬現實遊戲用的電腦有形部件（硬件）；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124333 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲機；遊戲用的便攜單元；電子遊戲器具；含軟件組件及元件的遊戲機，包括內置於記憶體

裝置或其他媒體儲存載體中的遊戲符號、數學符號、可供遊戲的符號、聲音效果及其他具形體

的項目；撲克機；用於上述產品屬此類的零件、配件及周邊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124334 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aspect Group Limited

 地址 Endereço : C/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 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 : 遊戲性質的服務；遊戲性質的多媒體服務；如提供帶可下載遊戲的電子頁或於在線互聯網連接

遊戲的服務；提供於在線互聯網連接遊戲性質的服務；如多媒體遊戲的開發服務及製作服務；

如實行現場遊戲比賽的服務；如為參加賭場及遊戲比賽的特別事宜的實行服務及提供設施的

服務；如遊戲的多媒體表演的製作及分配服務；透過遊戲機互聯系統工具提供服務；透過全球

電腦網絡工具提供服務；提供虛擬現實遊戲；涉及於遊戲機遊玩，包括透過全球電腦網絡的遊
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戲機的遊戲，提供於在線互聯網連接遊戲的設施的額外獎賞支付系統的運作；提供與上述提

及服務有關的諮詢服務，資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124339 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Caça-níqueis e de póquer electrónicos; máquinas de jogos e póquer ligados electronica-

mente; máquinas de jogos para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem jogos de azar 

ou fortuna; máquinas de jogos incluindo máquinas caça-níqueis electrónicas e electromecâ-

nicas e peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124340 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : Chubb INA Holdings Inc.

 地址 Endereço : 436 Walnut Street, Philadelphia, PA 19106,USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124343 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 杜芷筠 

 地址 Endereço : 澳門勞動節街472號君悅灣第4座45樓A 

 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。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 876C（金色）。

[210] 編號 N.º : N/124344 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 杜芷筠 

 地址 Endereço : 澳門勞動節街472號君悅灣第4座45樓A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，

鐘錶和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（底）白色字。 

[210] 編號 N.º : N/124345 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 杜芷筠 

 地址 Endereço : 澳門勞動節街472號君悅灣第4座45樓A 

 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 : Pantone 282C 深藍色。

[210] 編號 N.º : N/124346 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 杜芷筠 

 地址 Endereço : 澳門勞動節街472號君悅灣第4座45樓A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 876C 金色（底）白色字。

[210] 編號 N.º : N/124347 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 杜芷筠 

 地址 Endereço : 澳門勞動節街472號君悅灣第4座45樓A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 農業、園藝、林業產品及不屬別類的穀物，活動物，新鮮水果和蔬菜，種籽，草木及花卉，動物飼

料，麥芽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色字。 

[210] 編號 N.º : N/124348 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 杜芷筠 

 地址 Endereço : 澳門勞動節街472號君悅灣第4座45樓A 

 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，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 282C 深藍色（底）白色字。

[210] 編號 N.º : N/124350 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 凱霸資訊科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門長壽大馬路283-291號信託花園1樓H 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機硬件與軟件的設計與開發。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124351 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 凱霸資訊科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門長壽大馬路283-291號信託花園1樓H 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機硬件與軟件的設計與開發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色（pantone 116U），橙色（pantone 021U）如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/124352 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 凱霸資訊科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門長壽大馬路283-291號信託花園1樓H 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機硬件與軟件的設計與開發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124353 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 凱霸資訊科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門長壽大馬路283-291號信託花園1樓H 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機硬件與軟件的設計與開發。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色 (pantone 116U)，橙色 (pantone 021U)，紅色 (pantone  032U)，棗紅色 (pantone 

1807U)如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/124354 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 鑊澳門有限公司 

 地址 Endereço : 澳門長壽大馬路283-291號信託花園1樓H 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124355 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 鑊澳門有限公司 

 地址 Endereço : 澳門長壽大馬路283-291號信託花園1樓H 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124356 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 鑊澳門有限公司 

 地址 Endereço : 澳門長壽大馬路283-291號信託花園1樓H 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124357 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/14

[730] 申請人 Requerente : 鑊澳門有限公司 

 地址 Endereço : 澳門長壽大馬路283-291號信託花園1樓H 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124358 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade de 

mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, perfumes, produtos 

de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação de produ-

tos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para 

os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros (aquisição 
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de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento de 

pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos pedidos de 

compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados informáti-

cas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124359 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento (“handling”) e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124360 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot pot”, 

restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124361 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados “on-line” a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-line” jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, “healthclub”, serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124362 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124363 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade de 

mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, perfumes, produtos 

de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação de produ-

tos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para 

os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento de 

pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos pedidos de 

compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados informáti-

cas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124364 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento (“handling”) e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124365 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados “on-line” a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-line” jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, “healthclub”, serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124366 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot pot”, 

restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124367 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124368 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, termi-

nais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, ser-

viços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação de 

negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negócios 
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exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção 

de presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e 

de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, 

convenções e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de 

endereços; aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de 

amostras e material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realiza-

ção de feiras e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; 

organização de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; 

administração de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difu-

são de material publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publi-

cidade; relações públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mer-

cado; serviços de assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; 

serviços de lojas de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando 

uma variedade de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de 

informações, assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referi-

dos; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicida-

de; promoção de vendas para os outros, agências de importação e exportação, serviços 

de aquisição para outros (aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria 

e gestão de pessoal, recrutamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tra-

tamento administrativo dos pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de 

informação em bases de dados informáticas, sistematização de informações em bases de 

dados informáticas; contabilidade; aluguer de máquinas de venda automática; busca de 

patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124369 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agên-

cia para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre trans-

portes, transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, 

serviços de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria re-

lacionados com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) 

de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, 

navios e/ou veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para partici-

pantes em feiras, exposições, convenções e reuniões; tratamento (“handling”) e transpor-

te de equipamentos, instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124370 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados “on-line” a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-line” jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, “healthclub”, serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124371 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot pot”, 

restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124372 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124373 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade de 
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mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, perfumes, produtos 

de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação de produ-

tos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para 

os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento de 

pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos pedidos de 

compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados informáti-

cas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124374 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento (“handling”) e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124375 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados “on-line” a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-line” jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-
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viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, “healthclub”, serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124376 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot pot”, 

restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124377 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124378 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade de 

mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, perfumes, produtos 

de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação de produ-

tos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para 

os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento de 

pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos pedidos de 

compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados informáti-

cas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124379 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento (“handling”) e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124380 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados “on-line” a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-line” jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, “healthclub”, serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124381 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot pot”, 

restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124382 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124383 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-
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tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade de 

mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, perfumes, produtos 

de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação de produ-

tos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para 

os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento de 

pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos pedidos de 

compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados informáti-

cas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124384 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 
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exposições, convenções e reuniões; tratamento (“handling”) e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124385 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados “on-line” a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-line” jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, “healthclub”, serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124386 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-
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ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot pot”, 

restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124387 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124388 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 
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de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade de 

mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, perfumes, produtos 

de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação de produ-

tos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para 

os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento de 

pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos pedidos de 

compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados informáti-

cas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124389 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento (“handling”) e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124390 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados “on-line” a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-
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tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-line” jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, “healthclub”, serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124391 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot pot”, 

restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124392 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124393 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade de 

mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, perfumes, produtos 

de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação de produ-

tos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para 

os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento de 

pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos pedidos de 

compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados informáti-
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cas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124394 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento (“handling”) e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124395 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados “on-line” a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-line” jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 
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provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, “healthclub”, serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124396 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot pot”, 

restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124397 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124398 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade de 

mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, perfumes, produtos 

de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação de produ-

tos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para 

os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento de 

pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos pedidos de 

compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados informáti-

cas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124399 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 



13296 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2017 年 8 月 2 日

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento (“handling”) e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124400 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados “on-line” a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-line” jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, “healthclub”, serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124401 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot pot”, 

restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124402 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124403 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 
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e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade de 

mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, perfumes, produtos 

de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação de produ-

tos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para 

os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento de 

pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos pedidos de 

compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados informáti-

cas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124404 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento (“handling”) e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124405 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados “on-line” a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-line” jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, “healthclub”, serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124406 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot pot”, 

restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124407 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124408 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade de 
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mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, perfumes, produtos 

de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação de produ-

tos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para 

os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento de 

pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos pedidos de 

compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados informáti-

cas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124409 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento (“handling”) e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124410 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados “on-line” a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-line” jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-
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visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, “healthclub”, serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124411 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot pot”, 

restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124412 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44
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[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124413 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade de 

mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, perfumes, produtos 

de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação de produ-

tos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para 

os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento de 

pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos pedidos de 

compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados informáti-

cas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124414 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento (“handling”) e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124415 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados “on-line” a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-line” jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 
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de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, “healthclub”, serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124416 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organi-

zação para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot 

pot”, restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, 

balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), servi-

ços de provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; 

serviços de banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; for-

necimento de instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, 

seminários e reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124417 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124418 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade de 

mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos esportivos, perfumes, produtos 

de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação de produ-

tos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para 

os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recrutamento de 

pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos pedidos de 

compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados informáti-

cas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124419 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39



N.º 31 — 2-8-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13307

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento (“handling”) e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124420 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados “on-line” a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar “on-line” jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados “on-

-line” a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, “healthclub”, serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/124421 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

“resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot pot”, 

restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124422 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124423 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : 李淑娟 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中心街唯德花園二座14樓K 

 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 : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，雨傘、陽傘及手杖，背包，旅行包

（箱），書包，公文箱，購物袋，運動包，錢包，手提包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124424 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : 納益其爾國際貿易有限公司

   Companhia De Comercio Internacional Naturerepublic, Limitada
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 地址 Endereço : 澳門賣草地街19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 : 32

[511] 產品 Produtos : 礦泉水。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/124425 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : 納益其爾國際貿易有限公司

   Companhia De Comercio Internacional Naturerepublic, Limitada

 地址 Endereço : 澳門賣草地街19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 : 32

[511] 產品 Produtos : 礦泉水。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/124426 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : 納益其爾國際貿易有限公司

   Companhia De Comercio Internacional Naturerepublic, Limitada

 地址 Endereço : 澳門賣草地街19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 : 32

[511] 產品 Produtos : 含氣型天然礦泉水。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/124427 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : 陳禮峰

   Chan Lai Fong

 地址 Endereço : 澳門黑沙環新街627號御景灣第二座8樓F 

 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 : 托兒所。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍，紅，橙，綠，紫，黃，後圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/124428 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : 曹立偉

   Chou Lap Wai

 地址 Endereço : 澳門青草街豪旗大廈82號4樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/124429 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões não medicinais; perfumaria, óleos essenciais, cosmé-

ticos não medicinais, loções para os cabelos não medicinais; dentífricos não medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124430 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124433 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳市地藏心文化傳播有限公司

   Shenzhen Dizangxin Culture Communication Co.,Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區橫崗街道富康路107號第7棟4樓401室

   Room 401, Floor 4, Building 7#, Fukang Road 107#, Henggang Street, Longgang District, 

Shenzhen 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物飲料；穀類加工的副產品（醫用）；藥用酵素；護膚藥劑；醫用營養食物；醫用營養飲料；醫

用營養品；醫用營養添加劑；醫用香膏；礦物食品添加劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124434 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳市地藏心文化傳播有限公司

   Shenzhen Dizangxin Culture Communication Co.,Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區橫崗街道富康路107號第7棟4樓401室

   Room 401, Floor 4, Building 7#, Fukang Road 107#, Henggang Street, Longgang District, 

Shenzhen 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 : 29

[511] 產品 Produtos : 罐裝水果；水果蜜餞；果醬；芝麻醬；食用油脂；食用果凍；精製堅果仁；豆腐；腌製蔬菜；食物

蛋白。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124435 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳市地藏心文化傳播有限公司

   Shenzhen Dizangxin Culture Communication Co.,Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區橫崗街道富康路107號第7棟4樓401室

   Room 401, Floor 4, Building 7#, Fukang Road 107#, Henggang Street, Longgang District, 

Shenzhen City, Guangdong Province, China.

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



13312 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2017 年 8 月 2 日

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；糖；食用糖果；蜂蜜；谷類碾成的粗粉；蛋糕糊；發麵團用酵素；以穀物為主的零食小吃；豆

類粗粉；豆粉 。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124436 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : 安達 

 地址 Endereço : 中國長春市朝陽區南湖新村中街61棟3門104號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124437 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : 陳偉

   Chen Wei

 地址 Endereço : 澳門拍嘉街418號帝景苑地下AO舖 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 蘋果綠、灰色、白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/124439 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : ABBVIE INC.

 地址 Endereço : 1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 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 : Preparados farmacêuticos.

[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

2017/04/12 016606451 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/124440 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : 俄羅斯天然氣工業公共股份有限公司

   PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT

 地址 Endereço : 俄羅斯聯邦聖彼得堡190000蓋納尼亞A幢5號

   5, Lit A, Galernaya UL. RU-190000 St-Petersburg, Russian Federation

 國籍 Nacionalidade : 俄羅斯聯邦 Russa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção; reparação; serviços de instalação; tratamento contra ferrugem para veículos; 

assistência avaria do veículo (reparação); limpeza de veículos; lubrificação de veículos (lu-

brificação); manutenção de veículos; polimento de veículos; estações de serviço para veícu-

los (abastecimento e manutenção); lavagem de veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124441 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e de formação, tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124442 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles re-

ferentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de soft-

ware de computadores; tudo incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124443 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e de formação, tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/124444 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles re-

ferentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de soft-

ware de computadores; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho.

[210] 編號 N.º : N/124445 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e de formação, tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124446 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles re-

ferentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de soft-

ware de computadores; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124447 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e de formação, tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/124448 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles re-

ferentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de soft-

ware de computadores; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/124449 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e de formação, tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124450 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles re-

ferentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de soft-

ware de computadores; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124451 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e de formação, tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/124452 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42
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[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles re-

ferentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de soft-

ware de computadores; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/124453 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e de formação, tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/124454 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles re-

ferentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de soft-

ware de computadores; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/124455 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e de formação, tudo incluído na classe 41.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124456 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles re-

ferentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de soft-

ware de computadores; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/124457 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e de formação, tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento.

[210] 編號 N.º : N/124458 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/06/15

[730] 申請人 Requerente : Tricor Services Limited

 地址 Endereço : Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles re-

ferentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de soft-

ware de computadores; tudo incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento.

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/108660 2017/07/11 2017/07/11 “NATURA SIBERICA” Ltd. 03

N/112197 2017/07/11 2017/07/11 氹仔城區有限公司

VILA DA TAIPA DESTINO LIMITADA

35

N/112198 2017/07/11 2017/07/11 氹仔城區有限公司

VILA DA TAIPA DESTINO LIMITADA

41

N/113877 2017/07/11 2017/07/11 IROBOT CORPORATION 07

N/113878 2017/07/11 2017/07/11 IROBOT CORPORATION 09

N/114394 2017/07/11 2017/07/11 株式會社 成易美

SEIYI BEAUTY CORPORATION

03

N/115592 2017/07/11 2017/07/11 Jack Russell Malletier 03

N/115593 2017/07/11 2017/07/11 Jack Russell Malletier 09

N/115594 2017/07/11 2017/07/11 Jack Russell Malletier 14

N/115595 2017/07/11 2017/07/11 Jack Russell Malletier 18

N/115596 2017/07/11 2017/07/11 Jack Russell Malletier 25

N/115597 2017/07/11 2017/07/11 Jack Russell Malletier 35

N/115697 2017/07/11 2017/07/11 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 37

N/115732 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 31

N/115733 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 29
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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/115734 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 29

N/115735 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 29

N/115736 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 30

N/115737 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 32

N/115738 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 30

N/115739 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 03

N/115740 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 05

N/115741 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 16

N/115742 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 29

N/115743 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 29

N/115744 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 29

N/115745 2017/07/11 2017/07/11 Dairyfarm Establishment 29

N/115813 2017/07/11 2017/07/11 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/115815 2017/07/11 2017/07/11 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/115817 2017/07/11 2017/07/11 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/115820 2017/07/11 2017/07/11 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/115822 2017/07/11 2017/07/11 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/115825 2017/07/11 2017/07/11 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/116366 2017/07/11 2017/07/11 Adelholzener Alpenquellen GmbH 32

N/116721 2017/07/11 2017/07/11 Astellas Pharma Inc. 05

N/116722 2017/07/11 2017/07/11 Astellas Pharma Inc. 05

N/116723 2017/07/11 2017/07/11 Astellas Pharma Inc. 05

N/116724 2017/07/11 2017/07/11 Astellas Pharma Inc. 05

N/116741 2017/07/11 2017/07/11 奕傑電子股份有限公司

OKAYO ELECTRONICS CO., LTD.

09

N/116981 2017/07/11 2017/07/11 SUNRISE INC. 09

N/116982 2017/07/11 2017/07/11 SUNRISE INC. 41

N/116983 2017/07/11 2017/07/11 SUNRISE INC. 42

N/117074 2017/07/11 2017/07/11 H O K K A I D O  F E D E R A T I O N  O F  F I S H E R I E S 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS

29

N/117075 2017/07/11 2017/07/11 H O K K A I D O  F E D E R A T I O N  O F  F I S H E R I E S 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS

29

N/117471 2017/07/11 2017/07/11 KIYOMURA CORPORATION 30

N/117472 2017/07/11 2017/07/11 KIYOMURA CORPORATION 43

N/117474 2017/07/11 2017/07/11 Apple Inc. 09
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/117475 2017/07/11 2017/07/11 Apple Inc. 42

N/117554 2017/07/11 2017/07/11 Beats Electronics, LLC 09

N/117627 2017/07/11 2017/07/11 Apple Inc. 09

N/117628 2017/07/11 2017/07/11 POPCORN PAVILION, LLC. 30

N/117660 2017/07/11 2017/07/11 宜蘭食品工業股份有限公司 29

N/117661 2017/07/11 2017/07/11 宜蘭食品工業股份有限公司 30

N/117662 2017/07/11 2017/07/11 宜蘭食品工業股份有限公司 32

N/117680 2017/07/11 2017/07/11 Apple Inc. 09

N/117746 2017/07/11 2017/07/11 Loewe Technologies GmbH 09

N/117773 2017/07/11 2017/07/11 Apple Inc. 09

N/117774 2017/07/11 2017/07/11 Apple Inc. 42

N/117805 2017/07/11 2017/07/11 Hyundai Motor Company 09

N/117859 2017/07/11 2017/07/11 Bulgari S.p.A. 03

N/117860 2017/07/11 2017/07/11 Bulgari S.p.A. 03

N/118124 2017/07/11 2017/07/11 Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à 

Monaco

09

N/118125 2017/07/11 2017/07/11 Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à 

Monaco

14

N/118126 2017/07/11 2017/07/11 Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à 

Monaco

18

N/118127 2017/07/11 2017/07/11 Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à 

Monaco

21

N/118128 2017/07/11 2017/07/11 Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à 

Monaco

25

N/118135 2017/07/11 2017/07/11 K11 Group Limited 36

N/118136 2017/07/11 2017/07/11 K11 Group Limited 41

N/118137 2017/07/11 2017/07/11 K11 Group Limited 36

N/118138 2017/07/11 2017/07/11 K11 Group Limited 41

N/118353 2017/07/11 2017/07/11 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 39

N/118364 2017/07/11 2017/07/11 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 35

N/118377 2017/07/11 2017/07/11 朱丹雲 05

N/118514 2017/07/11 2017/07/11 NBCUniversal Media, LLC 09

N/118515 2017/07/11 2017/07/11 NBCUniversal Media, LLC 38

N/118516 2017/07/11 2017/07/11 NBCUniversal Media, LLC 41

N/118517 2017/07/11 2017/07/11 NBCUniversal Media, LLC 09
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N/118518 2017/07/11 2017/07/11 NBCUniversal Media, LLC 38

N/118519 2017/07/11 2017/07/11 NBCUniversal Media, LLC 41

N/118521 2017/07/11 2017/07/11 Universal City Studios LLC 38

N/118623 2017/07/11 2017/07/11 深圳市萬順通科技有限公司

S H E N Z H E N  W A N S H U N T O N G  S C I E N C E  & 

TECHNOLOGY CO., LTD

09

N/118660 2017/07/11 2017/07/11 江西金錢豹保險設備集團有限公司 06

N/118670 2017/07/11 2017/07/11 POSITEC GROUP LIMITED 07

N/118671 2017/07/11 2017/07/11 POSITEC GROUP LIMITED 08

N/118672 2017/07/11 2017/07/11 POSITEC GROUP LIMITED 09

N/118702 2017/07/11 2017/07/11 梅州市嘜樂琪實業有限公 35

N/118703 2017/07/11 2017/07/11 YEN, LI WEI 43

N/118705 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 14

N/118706 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 16

N/118707 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 18

N/118708 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 25

N/118709 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 03

N/118710 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 09

N/118711 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 14

N/118712 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 16

N/118713 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 18

N/118714 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 25

N/118715 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 03

N/118716 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 09

N/118721 2017/07/11 2017/07/11 AYAM S.A.R.L. 29

N/118722 2017/07/11 2017/07/11 AYAM S.A.R.L. 30

N/118803 2017/07/11 2017/07/11 Long Kuan Hung Crocodile Farm Pte Ltd 03

N/118804 2017/07/11 2017/07/11 Long Kuan Hung Crocodile Farm Pte Ltd 05

N/118805 2017/07/11 2017/07/11 Long Kuan Hung Crocodile Farm Pte Ltd 29

N/118806 2017/07/11 2017/07/11 Long Kuan Hung Crocodile Farm Pte Ltd 03

N/118807 2017/07/11 2017/07/11 Long Kuan Hung Crocodile Farm Pte Ltd 05

N/118808 2017/07/11 2017/07/11 Long Kuan Hung Crocodile Farm Pte Ltd 29

N/118809 2017/07/11 2017/07/11 Long Kuan Hung Crocodile Farm Pte Ltd 03

N/118810 2017/07/11 2017/07/11 Long Kuan Hung Crocodile Farm Pte Ltd 05

N/118811 2017/07/11 2017/07/11 Long Kuan Hung Crocodile Farm Pte Ltd 29
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N/118824 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 05

N/118825 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 12

N/118826 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 16

N/118827 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 25

N/118828 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 29

N/118829 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 30

N/118830 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 32

N/118831 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 05

N/118832 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 12

N/118833 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 16

N/118834 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 25

N/118835 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 29

N/118836 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 30

N/118837 2017/07/11 2017/07/11 Monster Energy Company 32

N/118838 2017/07/11 2017/07/11 蔡明淵

Cai Mingyuan

29

N/118839 2017/07/11 2017/07/11 蔡明淵

Cai Mingyuan

35

N/118843 2017/07/11 2017/07/11 盛輝物流集團有限公司 39

N/118844 2017/07/11 2017/07/11 廣州市旭廣貿易有限公司 32

N/118845 2017/07/11 2017/07/11 廣州市旭廣貿易有限公司 35

N/118856 2017/07/11 2017/07/11 海力偉業機電設備（北京）有限公司 07

N/118857 2017/07/11 2017/07/11 海力偉業機電設備（北京）有限公司 35

N/118858 2017/07/11 2017/07/11 JWO Holdings Pte. Ltd. 30

N/118859 2017/07/11 2017/07/11 JWO Holdings Pte. Ltd. 43

N/118896 2017/07/11 2017/07/11 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/118897 2017/07/11 2017/07/11 陳雪根 43

N/118898 2017/07/11 2017/07/11 陳雪根 43

N/118903 2017/07/11 2017/07/11 盧卡遊戲集團股份有限公司

LUCKIA GAMING GROUP, SA

41

N/118915 2017/07/11 2017/07/11 禦家匯股份有限公司

Yujiahui Co., Ltd.

03

N/118918 2017/07/11 2017/07/11 圖巴引有限公司

TUBA n Co., Ltd.

35

N/118919 2017/07/11 2017/07/11 圖巴引有限公司

TUBA n Co., Ltd.

43
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N/118935 2017/07/11 2017/07/11 曾躍明 25

N/118943 2017/07/11 2017/07/11 Rational Intellectual Holdings Limited 09

N/118944 2017/07/11 2017/07/11 Rational Intellectual Holdings Limited 41

N/118945 2017/07/11 2017/07/11 Rational Intellectual Holdings Limited 09

N/118946 2017/07/11 2017/07/11 Rational Intellectual Holdings Limited 41

N/118947 2017/07/11 2017/07/11 Rational Intellectual Holdings Limited 09

N/118948 2017/07/11 2017/07/11 Rational Intellectual Holdings Limited 41

N/118949 2017/07/11 2017/07/11 Gravity Co., Ltd. 09

N/118950 2017/07/11 2017/07/11 Gravity Co., Ltd. 41

N/119007 2017/07/11 2017/07/11 Kracie Home Products, Ltd. 03

N/119008 2017/07/11 2017/07/11 Kracie Home Products, Ltd. 03

N/119009 2017/07/11 2017/07/11 Kracie Home Products, Ltd. 03

N/119010 2017/07/11 2017/07/11 Kracie Home Products, Ltd. 03

N/119012 2017/07/11 2017/07/11 Kracie Home Products, Ltd. 03

N/119013 2017/07/11 2017/07/11 Kracie Home Products, Ltd. 03

N/119014 2017/07/11 2017/07/11 Kracie Home Products, Ltd. 03

N/119015 2017/07/11 2017/07/11 Kracie Home Products, Ltd. 03

N/119017 2017/07/11 2017/07/11 BARCOOK BAKERY PTE. LTD. 43

N/119018 2017/07/11 2017/07/11 BARCOOK BAKERY PTE. LTD. 43

N/119019 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

09

N/119020 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

16

N/119021 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

25

N/119022 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

28

N/119023 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

41

N/119024 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

09

N/119025 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

16

N/119026 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

25

N/119027 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

28
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N/119028 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

41

N/119029 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

09

N/119030 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

16

N/119031 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

25

N/119032 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

28

N/119033 2017/07/11 2017/07/11 超級細胞有限公司

SUPERCELL OY

41

N/119037 2017/07/11 2017/07/11 雲南咖啡廠 30

N/119038 2017/07/11 2017/07/11 溫州維正知識產權代理有限公司 45

N/119039 2017/07/11 2017/07/11 溫州維正知識產權代理有限公司 45

N/119059 2017/07/11 2017/07/11 Amazon Technologies, Inc. 09

N/119060 2017/07/11 2017/07/11 Amazon Technologies, Inc. 35

N/119061 2017/07/11 2017/07/11 Amazon Technologies, Inc. 36

N/119062 2017/07/11 2017/07/11 Amazon Technologies, Inc. 38

N/119063 2017/07/11 2017/07/11 Amazon Technologies, Inc. 39

N/119064 2017/07/11 2017/07/11 Amazon Technologies, Inc. 41

N/119065 2017/07/11 2017/07/11 Amazon Technologies, Inc. 42

N/119066 2017/07/11 2017/07/11 Amazon Technologies, Inc. 45

N/119067 2017/07/11 2017/07/11 中投鵬恩投資管理（北京）有限公司

Zhongtou Peng’en Investment Management (Beijing) Co., Ltd.

41

N/119068 2017/07/11 2017/07/11 中投鵬恩投資管理（北京）有限公司

Zhongtou Peng’en Investment Management (Beijing) Co., Ltd.

41

N/119071 2017/07/11 2017/07/11 汕頭市廣德泰酒廠實業有限公司 33

N/119086 2017/07/11 2017/07/11 廣州市新新精誠禮品有限公司 14

N/119087 2017/07/11 2017/07/11 廣州市新新精誠禮品有限公司 18

N/119088 2017/07/11 2017/07/11 廣州市新新精誠禮品有限公司 25

N/119089 2017/07/11 2017/07/11 廣州東呈酒店投資管理集團有限公司 35

N/119090 2017/07/11 2017/07/11 廣州東呈酒店投資管理集團有限公司 43

N/119150 2017/07/11 2017/07/11 四季養生茶館 30

N/119156 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 09

N/119157 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 14

N/119158 2017/07/11 2017/07/11 Faure Le Page Paris 25
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N/119243 2017/07/11 2017/07/11 MASH STYLE LAB CO., LTD. 35

N/119346 2017/07/11 2017/07/11 深圳市藍思網絡技術有限公司 14

N/119359 2017/07/11 2017/07/11 姜昆 03

N/119360 2017/07/11 2017/07/11 姜昆 35

N/119436 2017/07/11 2017/07/11 楊玉芝 43

N/119468 2017/07/11 2017/07/11 IGT 09

N/119470 2017/07/11 2017/07/11 胡麗珠 30

N/119474 2017/07/11 2017/07/11 美樂藥業（香港）有限公司

MILOC PHARMACEUTICAL (HK) LIMITED

03

N/119475 2017/07/11 2017/07/11 美樂藥業（香港）有限公司

MILOC PHARMACEUTICAL (HK) LIMITED

03

N/119480 2017/07/11 2017/07/11 藍海藝術有限公司 28

N/119481 2017/07/11 2017/07/11 藍海藝術有限公司 41

N/119482 2017/07/11 2017/07/11 太陽城集團有限公司 39

N/119483 2017/07/11 2017/07/11 太陽城集團有限公司 41

N/119484 2017/07/11 2017/07/11 太陽城集團有限公司 43

N/119486 2017/07/11 2017/07/11 Gruppo Italiano Vini S.p.A. 33

N/119509 2017/07/11 2017/07/11 Central Pattana Public Company Limited 36

N/119510 2017/07/11 2017/07/11 Central Pattana Public Company Limited 36

N/119511 2017/07/11 2017/07/11 Central Pattana Public Company Limited 36

N/119512 2017/07/11 2017/07/11 Central Pattana Public Company Limited 36

N/119513 2017/07/11 2017/07/11 Central Pattana Public Company Limited 36

N/119514 2017/07/11 2017/07/11 Central Pattana Public Company Limited 36

N/119515 2017/07/11 2017/07/11 Central Pattana Public Company Limited 36

N/119516 2017/07/11 2017/07/11 Central Pattana Public Company Limited 36

N/119518 2017/07/11 2017/07/11 添旺利集團有限公司 43

N/119526 2017/07/11 2017/07/11 With Link Holdings Co. Ltd. 30

N/119527 2017/07/11 2017/07/11 With Link Holdings Co. Ltd. 43

N/119528 2017/07/11 2017/07/11 With Link Holdings Co. Ltd. 30

N/119529 2017/07/11 2017/07/11 With Link Holdings Co. Ltd. 43

N/119530 2017/07/11 2017/07/11 With Link Holdings Co. Ltd. 30

N/119531 2017/07/11 2017/07/11 With Link Holdings Co. Ltd. 43

N/119533 2017/07/11 2017/07/11 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/119534 2017/07/11 2017/07/11 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/119535 2017/07/11 2017/07/11 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28
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N/119536 2017/07/11 2017/07/11 廣東偉祥衛浴實業有限公司 11

N/119549 2017/07/11 2017/07/11 Universal Entertainment Corporation 09

N/119550 2017/07/11 2017/07/11 TKHS HOLDINGS LIMITED 39

N/119551 2017/07/11 2017/07/11 TKHS HOLDINGS LIMITED 39

N/119554 2017/07/11 2017/07/11 徐汝亨

Choi U Hang

05

N/119555 2017/07/11 2017/07/11 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/119556 2017/07/11 2017/07/11 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/119557 2017/07/11 2017/07/11 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/119558 2017/07/11 2017/07/11 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/119559 2017/07/11 2017/07/11 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/119562 2017/07/11 2017/07/11 SFA Macau Limitada 25

N/119564 2017/07/11 2017/07/11 Target Brands, Inc. 09

N/119565 2017/07/11 2017/07/11 Target Brands, Inc. 16

N/119566 2017/07/11 2017/07/11 Target Brands, Inc. 18

N/119567 2017/07/11 2017/07/11 Target Brands, Inc. 24

N/119568 2017/07/11 2017/07/11 Target Brands, Inc. 25

N/119569 2017/07/11 2017/07/11 Target Brands, Inc. 28

N/119570 2017/07/11 2017/07/11 Shimano Inc. 28

N/119571 2017/07/11 2017/07/11 I T O C H U S H O J I K A B U S H I K I K A I S H A (I T O C H U 

Corporation)

TOYOBO KABUSHIKI KAISHA (TOYOBO CO., LTD.)

KABUSHIKI KAISHA DESCENTE (DESCENTE, LTD.)

18

N/119572 2017/07/11 2017/07/11 I T O C H U S H O J I K A B U S H I K I K A I S H A (I T O C H U 

Corporation)

TOYOBO KABUSHIKI KAISHA (TOYOBO CO., LTD.)

KABUSHIKI KAISHA DESCENTE (DESCENTE, LTD.)

24

N/119573 2017/07/11 2017/07/11 I T O C H U S H O J I K A B U S H I K I K A I S H A (I T O C H U 

Corporation)

TOYOBO KABUSHIKI KAISHA (TOYOBO CO., LTD.)

KABUSHIKI KAISHA DESCENTE (DESCENTE, LTD.)

25

N/119574 2017/07/11 2017/07/11 I T O C H U S H O J I K A B U S H I K I K A I S H A (I T O C H U 

Corporation)

TOYOBO KABUSHIKI KAISHA (TOYOBO CO., LTD.)

KABUSHIKI KAISHA DESCENTE (DESCENTE, LTD.)

28

N/119575 2017/07/11 2017/07/11 ithk tm limited 18

N/119576 2017/07/11 2017/07/11 ithk tm limited 25

N/119577 2017/07/11 2017/07/11 ithk tm limited 35
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N/119582 2017/07/11 2017/07/11 Crystal Jade Culinary Concepts Holding Pte. Ltd. 43

N/119583 2017/07/11 2017/07/11 Crystal Jade Culinary Concepts Holding Pte. Ltd. 43

N/119597 2017/07/11 2017/07/11 胡劍萍 18

N/119598 2017/07/11 2017/07/11 胡劍萍 25

N/119599 2017/07/11 2017/07/11 胡劍萍 35

N/119600 2017/07/11 2017/07/11 躍動體育用品一人有限公司 25

N/119601 2017/07/11 2017/07/11 Universal Entertainment Corporation 09

N/119604 2017/07/11 2017/07/11 Bayer Aktiengesellschaft 05

N/119609 2017/07/11 2017/07/11 珠海永青泉商業管理有限公司 43

N/119610 2017/07/11 2017/07/11 徐慶 07

N/119611 2017/07/11 2017/07/11 IGT 28

N/119612 2017/07/11 2017/07/11 SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC 41

N/119613 2017/07/11 2017/07/11 廖六娣

Liao LiuDi

29

N/119618 2017/07/11 2017/07/11 Dell Inc. 09

N/119619 2017/07/11 2017/07/11 Baxalta Incorporated 01

N/119620 2017/07/11 2017/07/11 Baxalta Incorporated 05

N/119643 2017/07/11 2017/07/11 Cirque du Soleil HK, Limited 41

N/119644 2017/07/11 2017/07/11 Cirque du Soleil HK, Limited 41

N/119645 2017/07/11 2017/07/11 重慶洋古商貿有限公司 35

N/119646 2017/07/11 2017/07/11 黃乾坤 41

N/119648 2017/07/11 2017/07/11 廣州涵曦生物科技有限公司 05

N/119649 2017/07/11 2017/07/11 Incontech Pte Ltd 05

N/119651 2017/07/11 2017/07/11 三七互娛（上海）科技有限公司 09

N/119652 2017/07/11 2017/07/11 三七互娛（上海）科技有限公司 41

N/119653 2017/07/11 2017/07/11 優尼科設計公司

UNIQUE DESIGN CO., LTD.

29

N/119654 2017/07/11 2017/07/11 優尼科設計公司

UNIQUE DESIGN CO., LTD.

29

N/119658 2017/07/11 2017/07/11 歐俊傑

AU CHON KIT

30

N/119659 2017/07/11 2017/07/11 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/119660 2017/07/11 2017/07/11 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/119670 2017/07/11 2017/07/11 金滔實業有限公司

KING OF PARTY MANAGEMENT CO. LIMITED

41

N/119671 2017/07/11 2017/07/11 盧綺華

LOU I WA

43
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N/119672 2017/07/11 2017/07/11 盧綺華

LOU I WA

43

N/119673 2017/07/11 2017/07/11 Twentieth Century Fox Film Corporation 09

N/119674 2017/07/11 2017/07/11 Twentieth Century Fox Film Corporation 38

N/119675 2017/07/11 2017/07/11 Twentieth Century Fox Film Corporation 41

N/119676 2017/07/11 2017/07/11 英創康集團有限公司

InQpharm Group Sdn Bhd 

05

N/119677 2017/07/11 2017/07/11 伍文生

NG, Man Sang

43

N/119681 2017/07/11 2017/07/11 Cosmetic Warriors Limited 03

N/119683 2017/07/11 2017/07/11 MARZOCCHI POMPE S.P.A. 07

N/119684 2017/07/11 2017/07/11 MARZOCCHI POMPE S.P.A. 07

N/119685 2017/07/11 2017/07/11 MARZOCCHI POMPE S.P.A. 07

N/119686 2017/07/11 2017/07/11 MARZOCCHI POMPE S.P.A. 35

N/119687 2017/07/11 2017/07/11 MARZOCCHI POMPE S.P.A. 35

N/119688 2017/07/11 2017/07/11 MARZOCCHI POMPE S.P.A. 35

N/119689 2017/07/11 2017/07/11 Ruggeri & C. S.p.A. 33

N/119690 2017/07/11 2017/07/11 Ruggeri & C. S.p.A. 33

N/119691 2017/07/11 2017/07/11 ISEHAN COMPANY LIMITED 03

N/119692 2017/07/11 2017/07/11 ISEHAN COMPANY LIMITED 08

N/119693 2017/07/11 2017/07/11 ISEHAN COMPANY LIMITED 21

N/119704 2017/07/11 2017/07/11 薛亞雄

Sit A Hong

30

N/119705 2017/07/11 2017/07/11 Honig Vineyard and Winery, LLC 33

N/119715 2017/07/11 2017/07/11 CHINA TEA CO., LTD. 43

N/119716 2017/07/11 2017/07/11 CHINA TEA CO., LTD. 32

N/119717 2017/07/11 2017/07/11 CHINA TEA CO., LTD. 30

N/119718 2017/07/11 2017/07/11 Ampd Energy Limited 07

N/119719 2017/07/11 2017/07/11 Ampd Energy Limited 09

N/119720 2017/07/11 2017/07/11 Ampd Energy Limited 37

N/119721 2017/07/11 2017/07/11 Ampd Energy Limited 40

N/119722 2017/07/11 2017/07/11 Ampd Energy Limited 07

N/119723 2017/07/11 2017/07/11 Ampd Energy Limited 09

N/119724 2017/07/11 2017/07/11 Ampd Energy Limited 37

N/119725 2017/07/11 2017/07/11 Universal Entertainment Corporation 09



13330 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2017 年 8 月 2 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/119726 2017/07/11 2017/07/11 Universal Entertainment Corporation 09

N/119727 2017/07/11 2017/07/11 Rational Intellectual Holdings Limited 09

N/119728 2017/07/11 2017/07/11 Rational Intellectual Holdings Limited 41

N/119743 2017/07/11 2017/07/11 澳門廣大中學教育協進會 41

N/119744 2017/07/11 2017/07/11 澳門廣大中學教育協進會 41

N/119745 2017/07/11 2017/07/11 H. Lundbeck A/S 05

N/119751 2017/07/11 2017/07/11 MIRROR MEDIA INC. 38

N/119752 2017/07/11 2017/07/11 MIRROR MEDIA INC. 38

N/119753 2017/07/11 2017/07/11 MIRROR MEDIA INC. 38

N/119765 2017/07/11 2017/07/11 Srichand United Dispensary Co., Ltd. 03

N/119766 2017/07/11 2017/07/11 Srichand United Dispensary Co., Ltd. 03

N/119767 2017/07/11 2017/07/11 Srichand United Dispensary Co., Ltd. 03

N/119768 2017/07/11 2017/07/11 Srichand United Dispensary Co., Ltd. 03

N/119770 2017/07/11 2017/07/11 張朝林 03

N/119771 2017/07/11 2017/07/11 張朝林 03

N/119772 2017/07/11 2017/07/11 武漢世維經濟發展有限公司 43

N/119773 2017/07/11 2017/07/11 粵海國際酒店管理（中國）有限公司 43

N/119774 2017/07/11 2017/07/11 廣東比倫生活用紙有限公司 16

N/119775 2017/07/11 2017/07/11 北京尊貴視界商貿有限公司 09

N/119778 2017/07/11 2017/07/11 廣東萬士發餅業有限公司 30

N/119779 2017/07/11 2017/07/11 廣東萬士發餅業有限公司 29

N/119780 2017/07/11 2017/07/11 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)

12

N/119781 2017/07/11 2017/07/11 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)

12

N/119791 2017/07/11 2017/07/11 哈以高集團有限公司

Haego Group Limited 

29

N/119792 2017/07/11 2017/07/11 哈以高集團有限公司

Haego Group Limited 

30

N/119793 2017/07/11 2017/07/11 哈以高集團有限公司

Haego Group Limited 

35

N/119794 2017/07/11 2017/07/11 哈以高集團有限公司

Haego Group Limited 

43

N/119795 2017/07/11 2017/07/11 哈以高集團有限公司

Haego Group Limited 

29

N/119796 2017/07/11 2017/07/11 哈以高集團有限公司

Haego Group Limited 

30
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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/119797 2017/07/11 2017/07/11 哈以高集團有限公司

Haego Group Limited 

35

N/119798 2017/07/11 2017/07/11 哈以高集團有限公司

Haego Group Limited 

43

N/119799 2017/07/11 2017/07/11 SARIKA GOURMET COFFEE CO. (S) PTE LTD 30

N/119800 2017/07/11 2017/07/11 Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à 

Monaco

09

N/119801 2017/07/11 2017/07/11 Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à 

Monaco

28

N/119802 2017/07/11 2017/07/11 Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à 

Monaco

41

N/119803 2017/07/11 2017/07/11 Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à 

Monaco

43

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

編號 N.º N/106558

註冊日期 Data de registo 2017/07/11

批示日期 Data de despacho 2017/07/11

權利人 Titular GOLD MINTS PRODUCTS CO., LTD.

分類 Classe 05

Foram recusados os produtos «loções de massagem e cremes medicamentosos para as mãos», mas foram concedidos apenas o 

produto «produtos inalantes e pomadas mentoladas; pomadas e loções para fins farmacêuticos; preparações farmacêuticas para 

aliviar o desconforto nasal; géis medicamentosos adaptados para fins terapêuticos» do pedido de registo de marca, nos termos do 

art.º 216.º, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

編號 N.º N/108516

註冊日期 Data de registo 2017/07/11

批示日期 Data de despacho 2017/07/11

權利人 Titular Nutricia International B.V.

分類 Classe 05

Foram recusados os produtos «alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos para bebés com necessidades nutricionais 

especiais; leite para bebés e crianças; cereais para crianças», mas foram concedidos apenas o produto «alimentos para fins 

médicos especiais; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; suplementos dietéticos nutricionais para uso medicinal; 

produtos nutricionais para uso medicinal; preparados vitamínicos; alimentos para fins médicos especiais, especialmente pílulas de 

óleos de peixe com DHA e outros preparados de pré-concepcional, gravidez e amamentação» do pedido de registo de marca, nos 

termos do art.º 216.º, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º
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拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/104691 2017/07/11 Albion Co., Ltd. 03 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/104692 2017/07/11 Albion Co., Ltd. 03 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/104693 2017/07/11 Albion Co., Ltd. 03 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/104694 2017/07/11 Albion Co., Ltd. 03 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/108809 2017/07/05 MIXI, INC. 25 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/109486 2017/07/11 Albion Co., Ltd. 03 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/109488 2017/07/11 Albion Co., Ltd. 03 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/110283 2017/07/07 上海紫桓信息科技有限公司 09 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/110604 2017/07/13 歐家威 43 第214條第3款，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/113937 2017/07/07 林洪叠

Lam Hong Tip

43 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款

e）項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/113996 2017/07/03 周添耀

CHAU TIM IO

06 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/114972 2017/07/13 顏有德 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 e alínea b) n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/115032 2017/07/11 Albion Co., Ltd.  03 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/115812 2017/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

09 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/115814 2017/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

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/115816 2017/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

09 第214條第3款，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/115818 2017/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

28 第214條第3款，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/115819 2017/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

41 第214條第3款，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/115821 2017/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

09 第214條第3款，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/115823 2017/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

28 第214條第3款，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/115824 2017/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

41 第214條第3款，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/115881 2017/07/13 GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

28 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

續期

Renovação

編號

N.º

P/000249

(8798-M)

P/007819

(7589-M)

P/010226

(10147-M)

P/011700

(11627-M)

P/011701

(11628-M)

P/011702

(11629-M)

P/011703

(11630-M)

P/011704

(11631-M)

P/011705

(11632-M)

P/011706

(11633-M)

P/011707

(11634-M)

P/011708

(11635-M)

P/011726

(11572-M)

P/011805

(11687-M)

P/011806

(11688-M)

P/011807

(11689-M)

P/011808

(11690-M)

P/011809

(11691-M)

P/011826

(11709-M)

P/011831

(11714-M)

P/011835

(11718-M)
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編號

N.º

P/011837

(11720-M)

P/011838

(11721-M)

P/011852

(11735-M)

P/011876

(11759-M)

P/011881

(11764-M)

P/011882

(11765-M)

P/011886

(11769-M)

N/000728 N/000729 N/000828 N/000832 N/000904 N/000913 N/001032

N/001065 N/001066 N/001067 N/001068 N/001410 N/010330 N/010332

N/010339 N/010464 N/010465 N/010759 N/011050 N/011085 N/011207

N/011208 N/011248 N/011249 N/011250 N/011251 N/011252 N/011253

N/011254 N/011255 N/011256 N/011257 N/011320 N/011321 N/011362

N/011408 N/011419 N/011827 N/012039 N/045604 N/045605 N/045606

N/045607 N/045608 N/045609 N/045610 N/045611 N/045612 N/045613

N/045614 N/046015 N/046016 N/046144 N/046145 N/046146 N/046147

N/046148 N/046149 N/046150 N/046151 N/046152 N/046153 N/046154

N/046155 N/046156 N/046157 N/046663 N/046664 N/046815 N/046816

N/046888 N/046891 N/046892 N/046893 N/046894 N/047229 N/047230

N/047231 N/047522 N/047523 N/047524 N/047525 N/047526 N/047527

N/047528 N/047529 N/047655 N/047792 N/047794 N/047841 N/047842

N/047859 N/048040 N/048041 N/048042 N/048097 N/048098 N/048100

N/048101 N/048102 N/048103 N/048104 N/048105 N/048106 N/048110

N/048111 N/048112 N/048198 N/048199 N/048243 N/048244 N/048245

N/048246 N/048281 N/048282 N/048332 N/048347 N/048349 N/048383

N/048406 N/048407 N/048408 N/048436 N/048536 N/048537 N/048612

N/048665 N/048666 N/048667 N/048668 N/048669 N/049173 N/049184

N/049185 N/049186 N/049187 N/049230 N/049288 N/049562 N/049752

N/049784 N/049932 N/049933 N/049965 N/049966 N/049967 N/049968

N/049969 N/049974 N/049975 N/049976 N/049979 N/049980 N/050001

N/050024 N/050048 N/050102 N/050103 N/050104 N/050105 N/050106

N/050315 N/050316 N/050425 N/050474 N/050476 N/050524 N/050525

N/050526 N/050556 N/050557 N/050579 N/050580 N/050777 N/050782

N/050783 N/050784 N/050789 N/050790 N/050826 N/050827 N/050828

N/050829 N/050830 N/050831 N/050832 N/050833 N/050834 N/050835

N/050836 N/050837 N/051049 N/051094 N/051095 N/051096 N/051097

N/051098 N/051099 N/051115 N/051117 N/051118 N/051146 N/051255

N/051256 N/051312 N/051313 N/051314 N/051315 N/051316 N/051317

N/051376

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/006914

(6702-M)

2017/07/05 更改權利人之法

律性質

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

KENTUCKY FRIED 

CHICKEN INTERNATIONAL 

HOLDINGS, INC.

KENTUCKY FRIED CHICKEN 

INTERNATIONAL HOLDINGS 

LLC
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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

P/009045

(8777-M)

P/009049

(8781-M)

P/009050

(8782-M)

P/009051

(8783-M)

P/009054

(8786-M)

P/009414

(9287-M)

2017/06/28 轉讓

Transmissão

TRIUMPH INTERNATIONAL 

AKTIENGESELLSCHAFT

Triumph Intertrade AG, com sede 

em Triumphweg 6, CH-5330, Bad 

Zurzach, Switzerland

P/014243

(14150-M)

P/014244

(14151-M)

P/014245

(14152-M)

P/014246

(14153-M)

P/014247

(14154-M)

P/014248

(14155-M)

P/014249

(14156-M)

P/014250

(14157-M)

P/014251

(14158-M)

P/014252

(14159-M)

P/014253

(14160-M)

P/014254

(14161-M)

P/014255

(14162-M)

P/014256

(14163-M)

P/014257

(14164-M)

N/001004

N/001085

N/001088

N/008664

N/008665

N/008666

N/008905

N/008906

N/008969

N/008970

N/008971

N/008972

N/008973

N/008974

N/008975

N/008976

2017/07/05 更改權利人之法

律性質

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

K e n t u c k y F r i e d C h i c k e n 

International Holdings, Inc.

KENTUCKY FRIED CHICKEN 

INTERNATIONAL HOLDINGS 

LLC

N/000828

N/000832

N/000835

2017/07/05 轉讓

Transmissão

Collective Licensing International, 

LLC

ABG COLLECTIVE LLC, com 

sede em 1411 Broadway, 4th Floor, 

New York, New York 10018, U.S.A.

N/000904 2017/07/05 更改地址

Modificação de 

sede

Trunari Enterprises Company 

Limited

7th Floor, Hope Sea Industrial 

C e n t re, 2 6 La m H i n g S t re e t , 

Kowloon Bay, Kowloon, Hong 

Kong

N/000913 2017/07/05 更改地址

Modificação de 

sede

Senet International Limited 7th Floor, Hope Sea Industrial 

C e n t re, 2 6 La m H i n g S t re e t , 

Kowloon Bay, Kowloon, Hong 

Kong

N/011050 2017/06/28 更改地址

Modificação de 

sede

Windsor Smith Pty Ltd 7 8  t o  8 6  W e s t e r n  A v e n u e 

Westmeadows Victoria Australia 

3049

N/013507

N/013508

2017/06/27 更改認別資料

Modificação de 

identidade

歐尚集團

GROUPE AUCHAN

AUCHAN HOLDING



13336 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 31 期 —— 2017 年 8 月 2 日

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/013878 2017/07/04 轉讓

Transmissão

AstraZeneca AB, sociedade 

organizada e existindo segundo 

as leis da Suécia

CILAG GMBH 

INTERNATIONAL, com sede em 

Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Suíça

N/025716

N/025717

N/025718

N/025719

N/081447

2017/07/04 轉讓

Transmissão

VistaJet Operations Holding 

SA

VistaJet Limited, com sede em 

Skyparks Business Center, Malta 

International Airport, Luqa, LQA 

4000, Malta

N/027081

N/027082

2017/06/27 更改認別資料

Modificação de 

identidade

泰康人壽保險股份有限公司

TAIKANG LIFE INSURANCE 

CO., LTD.

泰康保險集團股份有限公司

Taikang Insurance Group Inc.

更改地址

Modificação de 

sede

泰康保險集團股份有限公司

Taikang Insurance Group Inc.

中國北京市西城區復興門內大

街 1 5 6號泰康人壽大廈 8、 9層

(100031)

8-9th Floor, Taikang Life Bldg., 

No. 156, Fu Xing Men Nei St., 

Xicheng Dist., Beijing 100031, P.R. 

China

N/046144

N/046145

N/046146

N/046147

N/046148

N/046149

N/046150

N/046151

N/046152

N/046153

N/046154

N/046155

2017/06/30 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SRI SPORTS LIMITED DUNLOP SPORTS CO. LTD.

N/046663

N/046664

2017/07/05 轉讓

Transmissão

Narai Inter trade Company 

Limited

WPV Group Limited, com sede 

em Vanterpool Plaza, 2 nd. Floor, 

Wickhams Cay I, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands

N/046815

N/046816

2017/07/05 更改地址

Modificação de 

sede

Enson International Limited Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola, VG1110, British Virgin 

Islands

N/048097

N/048098

N/048099

N/048100

N/048101

N/048102

N/048103

N/048104

N/048105

N/048106

N/048665

N/048666

N/048667

N/048668

N/048669

N/050102

N/050103

N/050104

N/050105

N/050106

2017/07/04 更改認別資料

Modificação de 

identidade

PREMIER FARNELL PLC Premier Farnell Ltd

N/048141

N/048142

2017/06/28 更改地址

Modificação de 

sede

Le Sportsac, Inc. 10471 Double R. B lvd., Su i te 

C Reno, Nevada 89521, United 

States
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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/048198

N/048199

2017/06/28 更改地址

Modificação de 

sede

Vasupalli Srinivasa Kumar Avenida do Nordeste sn, Bloco 

4, Edif. Villa de Mar, 24 andar, C, 

Macau

N/049299 N/049368 2017/06/27 更改認別資料

Modificação de 

identidade

GROUPE AUCHAN AUCHAN HOLDING

N/049300 N/049369

N/049301 N/049370

N/049302 N/049371

N/049303 N/049372

N/049304 N/049373

N/049305 N/049374

N/049306 N/049375

N/049307 N/049376

N/049308 N/049377

N/049309 N/049378

N/049310 N/049379

N/049311 N/049380

N/049312 N/049381

N/049313 N/049382

N/049314 N/049383

N/049315 N/049384

N/049316 N/049385

N/049317 N/049386

N/049318 N/049387

N/049319 N/049388

N/049320 N/049389

N/049321 N/049390

N/049322 N/049391

N/049323 N/049392

N/049324 N/049393

N/049325 N/049394

N/049326 N/049395

N/049327 N/049396

N/049328 N/049397

N/049329 N/049398

N/049330 N/049399

N/049331 N/049400

N/049332 N/049401

N/049333 N/049402

N/049334 N/049403

N/049335 N/049404

N/049336 N/049405

N/049337 N/049406

N/049338 N/049407

N/049339 N/049408

N/049340 N/049409

N/049341 N/049410

N/049342 N/049411

N/049343 N/049412
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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/049344 N/049413

N/049345 N/049414

N/049346 N/049415

N/049347 N/049416

N/049348 N/049417

N/049349 N/049418

N/049350 N/049419

N/049351 N/049420

N/049352 N/049421

N/049353 N/049422

N/049354 N/049423

N/049355 N/049424

N/049356 N/049425

N/049357 N/049426

N/049358 N/049427

N/049359 N/049428

N/049360 N/049429

N/049361 N/049430

N/049362 N/049431

N/049363 N/049432

N/049364 N/049433

N/049365 N/049434

N/049366 N/049435

N/049367 N/049436

N/050001 2017/07/06 更改地址

Modificação de 

sede

文加醒

MAN, KA SING MACOR

Flat G, 9/F, Newton Harbour View 

Tower 2, 2 Shau Kei Wan, Hong 

Kong

N/050777 2017/07/05 更改地址

Modificação de 

sede

嘉明洋行有限公司

Agência Comercial Cármen 

(Importação e Exportação) 

Limitada

Avenida da Praia Grande, No.429, 

Edifício Centro Comercial Praia 

Grande, apartamentos 1901 a 1906 

do 19.º andar, Macau

N/051049 2017/07/05 更改地址

Modificação de 

sede

Kate Spade LLC 2 Park Avenue, New York, New 

York, 10016, U.S.A.

N/051094

N/051095

N/051096

N/051097

N/051098

N/051099

2017/07/05 更改地址

Modificação de 

sede

Sunkist Growers, Inc. 27770 N. Entertainment Drive, 

Valencia, California 91355, U.S.A.

N/053392

N/058075

2017/07/05 轉讓

Transmissão

Lifestyle Brands Corporation ABG COLLECTIVE LLC, com 

sede em 1411 Broadway, 4th Floor, 

New York, New York 10018, U.S.A.

N/053930

N/053931

N/053932

N/053933

N/053934

N/053935

N/053936

N/053937

N/053938

N/053939

N/053940

N/053941

2017/07/05 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Z H E J I A N G BAOX I N I AO 

GARMENT CO., LTD.

報喜鳥控股股份有限公司

BAOXINIAO HOLDING 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/057959

N/064307

2017/07/06 轉讓

Transmissão

R a l p h L a u r e n Wa t c h a n d 

Jewelry Company Sarl

The Polo/Lauren Company, L.P., 

com sede em 650 Madison Avenue, 

New York, New York 10022, USA

N/060759

N/060761

2017/07/05 轉讓

Transmissão

Collective Brands Cooperatief 

U.A.

ABG COLLECTIVE LLC, com 

sede em 1411 Broadway, 4th Floor, 

New York, New York 10018, U.S.A.

N/063717 2017/07/06 轉讓

Transmissão

CRESA Partners, LLC Cresa Global, Inc., com sede em 

1800 M Street NW, Suite 305S, 

Washington, DC 20036, United 

States 

N/074654

N/074656

2017/06/28 更改認別資料

Modificação de 

identidade

國金黃金集團有限公司 國金黃金股份有限公司

N/075293 2017/07/05 更改認別資料

Modificação de 

identidade

PANINO GIUSTO S.r.l. PANINO GIUSTO S.p.A.

N/076819

N/076820

N/076821

N/076822

N/076823

N/076824

N/076825

N/076826

N/079252

N/079253

N/079254

N/079255

N/101091

2017/06/29 更改地址

Modificação de 

sede

恒信璽利實業股份有限公司 中國西藏曲水縣人民路雅江工業園

204室 

Room 204, Yajiang Industrial Park, 

Renmin Road, Qushui County, 

Tibet, China

N/088506

N/088507

N/088508

N/088509

N/088510

N/088511

N/088512

N/088513

N/088514

N/088515

2017/07/05 更改認別資料

Modificação de 

identidade

B e i j i n g  Z h i d e c h u a n g h u i 

Network Technology Co., LTD.

諾誓（北京）商業股份有限公司

Roseonly Beijing Commercial Co., 

Ltd.

更改地址

Modificação de 

sede

諾誓（北京）商業股份有限公司

Roseonly Beijing Commercial 

Co., Ltd.

中國北京市朝陽區建國路77號401

內01號

Room 401-01 of Fourth Floor, 

No. 77 Jianguo Road, Chaoyang 

District, Beijing, China

N/088511

N/088512

N/088513

N/088514

N/088515

2017/07/06 轉讓

Transmissão

諾誓（北京）商業股份有限公司

Roseonly Beijing Commercial 

Co., Ltd.

諾誓有限公司，地址為中國北京市

朝陽區五裏橋二街1號院8號樓1層

0114-2

Roseonly Co., Ltd., com sede 

em Room 0114-2, Ground Floor, 

B u i l d i n g 8, N o.1 C o u r t y a r d, 

Wuliqiao Erjie,  Chaoyang District, 

Beijing, China

N/091138 2017/07/04 轉讓

Transmissão

BURGGRAF STEVE BIG GROUPE, com sede em 55 

Rue du Faubourg Poissonnière, 

75009 PARIS, France

N/097043 2017/07/05 轉讓

Transmissão

ITALIAN TOUCH S.R.L. 1. ITALIAN TOUCH S.R.L., com 

sede em Piazza Cesare Beccaria 2 

- 50121 Firenze (FI) Italy

2. AROMA S.R.L., com sede em 

Piazza Cesare Beccaria 2, 50121 

Firenze, Italy
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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/101934 2017/06/28 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Lion-Wine Pty Limited Accolade Wines FWP Pty Ltd.

2017/06/28 更改地址

Modificação de 

sede

Accolade Wines FWP Pty Ltd. Reynell Road, Reynella, SA, 5161, 

Australia

N/106027

N/106028

2017/07/05 轉讓

Transmissão

ITALIAN TOUCH S.R.L. AROMA S.R.L., com sede em 

Piazza Cesare Beccaria 2, 50121 

Firenze, Italy

N/108020

N/108021

N/108022

N/108023

N/108024

N/108025

N/108026

N/108027

N/108028

N/108029

N/108030

N/108031

N/108032

N/108033

N/108034

N/108035

2017/06/28 轉讓

Transmissão

IPQ IP Specialists AB H & M Hennes & Mauritz AB, 

com sede em Mäster Samuelsgatan 

46A Stockholm Sweden

N/109144

N/109145

N/109146

N/109147

N/109148

N/109149

N/109150

2017/06/29 更改地址

Modificação de 

sede

恒信璽利實業股份有限公司

Hiersun Industrial Co., Ltd.

中國西藏曲水縣人民路雅江工業園

204室 

Room 204, Yajiang Industrial Park, 

Renmin Road, Qushui County, 

Tibet, China

司法判決

Decisão judicial

編號

N.º

申請人/權利人

Requerente/Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º

確定判決日期

Data de trânsito 

em julgado

2 N/79887 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., 

LTD.

初級法院

TJB

CV1-14-0036-CRJ 15/06/2017

1 N/79895 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., 

LTD.

初級法院

TJB

CV1-14-0035-CRJ 29/05/2017

3 N/81416 Brightflash USA LLC 中級法院

TSI

Ac. de 15/06/2017

Proc. No. 464/2016

03/07/2017

1 初級法院維持經濟局批准有關商標註冊之批示。
2 初級法院確認批准有關商標註冊批示之上訴撤回。
3 中級法院維持經濟局批准有關商標註冊之批示。
1 O TJB manteve o despacho da DSE de concessão da marca.
2 O TJB homologou a desistência do recurso do despacho de concessão da marca.
3 O Acordão do TSI, manteve o despacho da DSE de concessão da marca.
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聲明異議

Reclamação

編號

N.º

提交日期

Data de

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/118920 2017/06/05 樂清市零度運動用品有限公司 Fox Head, Inc.

N/118933 2017/07/04 陶冰心 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 

(INDITEX, S.A.)

N/120020 2017/06/05 邵堅 Rimowa GmbH

N/120938 2017/07/04 CHAN KUOK LOK FAN LAI CHENG

N/121068 2017/07/03 國城醫藥有限公司 美國麒麟藥廠有限公司

N/121070 2017/07/04 國城醫藥有限公司 新日聯（國際）科技有限公司

S I N G & JA PA N I N T E R N AT I O N A L 

TECHNOLOGY LIMITED

N/121075 2017/07/03 國城醫藥有限公司 美國麒麟藥廠有限公司

N/121075 2017/07/04 國城醫藥有限公司 新日聯（國際）科技有限公司

S I N G & JA PA N I N T E R N AT I O N A L 

TECHNOLOGY LIMITED

N/121077 2017/07/03 國城醫藥有限公司 蔡美雲

CHOY MEI WAN

N/121078 2017/07/03 國城醫藥有限公司 蔡美雲

CHOY MEI WAN

N/121079 2017/07/03 國城醫藥有限公司 蔡美雲

CHOY MEI WAN

N/121081 2017/07/04 國城醫藥有限公司 香港偉昇貿易有限公司

N/121082 2017/07/04 國城醫藥有限公司 呂炳鴻

LUI PING HUNG

N/121083 2017/07/04 國城醫藥有限公司 呂炳鴻

LUI PING HUNG

N/121086 2017/07/04 國城醫藥有限公司 新日聯（國際）科技有限公司

S I N G & JA PA N I N T E R N AT I O N A L 

TECHNOLOGY LIMITED

N/121091 2017/07/04 國城醫藥有限公司 呂炳鴻

LUI PING HUNG

N/121094 2017/07/04 國城醫藥有限公司 呂炳鴻

LUI PING HUNG

N/121095 2017/07/03 國城醫藥有限公司 美國麒麟藥廠有限公司

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第二百四十三條及第二百四十四條的規定，公佈下

列在澳門特別行政區提出的營業場所之名稱及標誌登記申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。
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De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento na RAEM, sobre os quais, a partir da 

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

編號 N.º : E/000271  申請日 Data de pedido : 2017/06/12

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 

行業 Actividade : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 黃銅色（如圖所示）。 

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下

列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e 

de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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

D/001303 2017/07/10 2017/07/10 GFM手錶工作室

GFM Watchland

D/001304 2017/07/10 2017/07/10 GFM手錶工作室

GFM Watchland

D/001305 2017/07/10 2017/07/10 GFM手錶工作室

GFM Watchland

D/001306 2017/07/10 2017/07/10 GFM手錶工作室

GFM Watchland

D/001340 2017/07/10 2017/07/10 Ralph Lauren Watch and Jewelry Company Sàrl
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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

D/001396 2017/07/10 2017/07/10 陳耀然

CHEN, Yaoran

D/001397 2017/07/10 2017/07/10 株式會社聖珠D&D

SUNG JOO D&D, Inc.

D/001506 2017/07/10 2017/07/10 Ralph Lauren Watch and Jewelry Company Sàrl

D/001567 2017/07/10 2017/07/10 周生生珠寶金行有限公司

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/001568 2017/07/10 2017/07/10 周生生珠寶金行有限公司

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/001569 2017/07/10 2017/07/10 周生生珠寶金行有限公司

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/001603 2017/07/10 2017/07/10 建豐胃仙-U有限公司

KIN FUNG WEISEN-U CO LTD

D/001619 2017/07/10 2017/07/10 De Beers UK Limited

D/001620 2017/07/10 2017/07/10 De Beers UK Limited

D/001621 2017/07/10 2017/07/10 De Beers UK Limited

D/001622 2017/07/10 2017/07/10 De Beers UK Limited

D/001661 2017/07/10 2017/07/10 CHANEL

D/001662 2017/07/10 2017/07/10 CHANEL

D/001663 2017/07/10 2017/07/10 CHANEL

D/001664 2017/07/10 2017/07/10 CHANEL

D/001665 2017/07/10 2017/07/10 CHANEL

D/001666 2017/07/10 2017/07/10 CHANEL

D/001671 2017/07/10 2017/07/10 芋頭科技（杭州）有限公司

YUTOU TECHNOLOGY (HANGZHOU) CO., LTD.

D/001672 2017/07/10 2017/07/10 芋頭科技（杭州）有限公司

YUTOU TECHNOLOGY (HANGZHOU) CO., LTD.

D/001676 2017/07/10 2017/07/10 FERRARI S.p.A.

D/001677 2017/07/10 2017/07/10 FERRARI S.p.A.

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。
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De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a 

Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de 

Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir a extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21] 編號 N.º  : J/002575 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/28

[71] 申請人 Requerente : 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 : 山田昌美, 鈴木新吉, 杉本貴裕, 中村實, 阪本博輝, 鎌田信 

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

201580034130.X 2015/04/22 CN 106536508A 2017/03/22

[51] 分類 Classificação  : C07D401/14, C07D403/10, C07D405/14, C07D405/04, C07D401/06, C07D209/46, 

C07D401/10, A61K31/4439, A61K31/4155, A61K31/444, A61K31/4192, A61K31/501, 

A61K31/4035, A61P25/28, A61P25/18, A61P25/04, A61P25/20, A61P25/16

[54] 標題 Título  : 用於治療阿爾茨海默病的具有膽鹼能毒蕈鹼M1受體正變構調節劑活性的異吲�啉-1-酮衍生物。

   Derivados de isoindoline-1-one com moduladores alostéricos activo de receptor M1 coli-

nérgicos muscardínicos positivos para tratamento de doença de Alzheimer.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了具有膽鹼能毒蕈堿M1受體正變構調節劑活性，並且用作預防或治療阿爾茨海默

氏病、精神分裂症、疼痛、睡眠障礙、帕金森氏症癡呆、路易體癡呆，等等。本發明涉及式（I）所

代表的化合物或其鹽。其中，每個符號如說明書所述，或其鹽。 

 附圖 Figura : 

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

2014/04/23 2014-089585 日本 Japão

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.
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[21] 編號 N.º  : J/002550 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/04/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[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．古騰堡大學美因茲醫學大學轉化腫瘤學公司

   TRON - TRANSLATIONALE ONKOLOGIE AN DER JOHANNES GUTENBERG-

-UNIVERSITAET MAINZ GEMEINNUETZIGE GMBH

 地址 Endereço  : Freiligrathstrasse 12, 55131 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, 里塔．米特納赫特-克勞斯 

MITNACHT-KRAUS, Rita, 斯特凡．丹尼斯．雅各布斯 JACOBS, Stefan Denis, 瑪格達列

娜．雅德維加．烏奇 UTSCH, Magdalena Jadwiga, 科妮莉亞．阿德里安娜．馬里亞．海因茨 

HEINZ, Cornelia Adriana Maria, 克里斯蒂亞娜．雷吉娜．斯塔德勒 STADLER, Christiane 

Regina 

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

ZL201380026898.3 2013/05/21 CN 104427999B 2017/01/18

[51] 分類 Classificação  : A61K39/395, C07K16/30, A61K45/06

[54] 標題 Título  : 用於治療癌症的涉及針對密蛋白18.2之抗體的聯合治療。

   Terapia de combinação que envolve anticorpos contra claudina 18,2 para tratamento de 

cancro.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種用於有效治療和/或預防與表達CLDN18.2細胞相關之疾病的聯合治療，所

述疾病包括癌症疾病，例如胃癌、食管癌、胰腺癌、肺癌、卵巢癌、結腸癌、肝癌、頭頸癌和膽囊

癌及其轉移。 

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

2012/05/23 PCT/EP2012/002211 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/002576 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/02

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 諾華股份有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : B．布拉尼迪, J．高希, U．杰格, L．約翰遜, Y-I．金, C．C．S．昆茨, M．羅古斯卡, I．斯普勞斯基, 

S-M．廖, M．斯特法尼達基斯

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

ZL201280069461.3 2012/12/17 CN 104114576B 2017/04/05

[51] 分類 Classificação  : C07K16/18

[54] 標題 Título  : 用於抗體靶定P因數的組合物和方法。

   Composições e métodos para anticorpos direccionado para factor P.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及結合補體P因數的抗體或其抗原結合片段及其用途，以及抗P因數抗體與結合補體

組分5（C5）的抗體或其抗原結合片段的組合。 
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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

2011/12/21 61/578,458 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002577 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/02

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 澤農醫藥公司

   XENON PHARMACEUTICALS INC.

 地址 Endereço  : 3650 Gilmore Way, Burnaby, British Columbia V5G 4W8, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : 麥克海里．喬威夫, 蘇魯旦．喬德亨瑞, 勞倫．弗雷澤, 傅建民, 喬納森．朗吉樂, 劉世峰, 孫建宇, 

孫紹毅, 歇吉瑞．史瑞威多, 馬克．伍德, 埃拉．澤諾瓦, 賈琦, 瓊．杰克庫．卡迪厄, 西蒙．J．高蒂

爾, 艾米．弗郎西絲．道格拉斯, 謝瀚霄, 娜賈司瑞．恰卡, 卓蘭．西科杰韋克 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980150848.X 2009/10/13 CN 102256983B 2017/04/05

[51] 分類 Classificação  : C07D491/20, C07D495/20, C07D498/20, C07D491/10, C07D513/20, A61K31/407, 

A61P25/00

[54] 標題 Título  : 螺羥吲�化合物及其作為治療劑的用途。

   Compostos de espiro-oxindole e a respectiva utilização com agentes terapêuticos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及用於治療和/或預防諸如疼痛的鈉通道介導的疾病或疾病狀態的螺羥吲�化合物，

其立體異構體、對映異構體、互變異構體或其混合物；或其藥物可接受的鹽、溶劑化物或前藥。 

 附圖 Figura : 

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

2008/10/17 61/106,464 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002578 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 阿佩利斯製藥公司

   APELLIS PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço  : 6400 Westwind Way, Suite A, Crestwood, KY 40014, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 塞德里克．弗朗索瓦 FRANCOIS, Cedric, 帕斯卡爾．德沙特萊 DESCHATELETS, Pascal 
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280033181.7 2012/05/11 CN 103687867B 2017/02/08

[51] 分類 Classificação  : C07K7/00, A61K38/04, C12N5/00, A61P37/00

[54] 標題 Título  : 細胞反應性的、長效的或靶向的坎普他汀類似物及其用途。

   Análogos de compstatina de célula reactiva, de acção prolongada ou direccionados e as 

suas utilizações.

[57] 摘要 Resumo  : 在某些方面，本發明提供了細胞反應性坎普他汀類似物和包含細胞反應性坎普他汀類似物的

組合物。在某些方面，本發明提供了使用細胞反應性坎普他汀類似物的方法，例如，用於抑制對

細胞、組織或器官的補體介導的損傷。在某些方面，本發明提供了長效坎普他汀類似物和包含

長效坎普他汀類似物的組合物。在某些方面，本發明另外提供了使用長效坎普他汀類似物的方

法，例如，用於抑制對細胞、組織或器官的補體介導的損傷。在某些方面，本發明提供了靶向坎

普他汀類似物和包含靶向坎普他汀類似物的組合物。在某些方面，本發明另外提供了使用靶向

坎普他汀類似物的方法，例如，用於抑制對細胞、組織或器官的補體介導的損傷。 

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

2011/05/11 61/484,836 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002579 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 厦門雅瑞光學有限公司

   Xiamen Yarui Optical Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 中國福建省廈門市思明區南投路1號1101單元

   Unit 1101, No.1 Nantou Road, Siming District, Xiamen, Fujian Province, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 黃法調, 杜子甫 

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

ZL201610149216.3 2016/03/16 CN 105629502B 2017/03/15

[51] 分類 Classificação  : G02C5/12

[54] 標題 Título  : 眼鏡鼻托及眼鏡。

   Almofadas para o nariz de óculos e óculos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及眼鏡鼻托以及眼鏡，包括由彈性材料製成的鼻托本體以及與該鼻托本體相連接的

連接件，該鼻托本體包括鼻托底壁以及鼻托側壁，該鼻托側壁環繞該鼻托底壁設置進而使該鼻

托本體成型一空腔；所述連接件連接於該鼻托側壁上且與所述鼻托底壁間隔一段距離設置，進

而在連接件與鼻托底壁之間形成一間隙。本發明的眼鏡鼻托，由於採用柔軟的硅膠等彈性材料

做成內側設置空腔的鼻托本體，連接件固定於鼻托本體的鼻托側壁上進而與鼻托底壁間隔一

定間隙，實現了連接件或眼鏡框架等硬質結構與鼻樑的徹底隔離，以彈性材質的鼻托底壁彈性

形變適應個體使用者特徵，并緩解眼鏡的重量對鼻樑的壓迫；本發明的眼鏡佩戴舒適度高，不

會對鼻樑造成壓迫。 

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

2015/08/31 201520665688.5 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/002580 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 厦門雅瑞光學有限公司

   Xiamen Yarui Optical Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 中國福建省廈門市思明區南投路1號1101單元

   Unit 1101, No.1 Nantou Road, Siming District, Xiamen, Fujian Province, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 林哲裕, 上官群燕 

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

ZL201610239987.1 2016/04/18 CN 105700183B 2017/04/12

[51] 分類 Classificação  : G02C5/22, G02C5/16

[54] 標題 Título  : 鏡脚與鏡片組件的鉸接機構及眼鏡。

   Mecanismo de dobradiça e óculos de templos e conjunto de lentos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開一種鏡腳與鏡片組件的鉸接機構，包括第一本體和第二本體，第一本體上設有樞接

口，樞接口內設有第一樞接軸，第二本體的第一端樞接在第一樞接軸上，第二本體的第二端樞

接於鏡腳的樞接端，與第二本體相對的一側設有卡扣件，卡扣件的樞接點與第一樞接軸也樞設

連接，卡扣件的第一端與第二本體之間設有壓縮彈簧，卡扣件的第二端具有用於卡合鏡片組件

的固定部。本發明還公開一種眼鏡，包括兩個鏡腳和鏡片組件，兩個鏡腳分別通過所述鏡腳與

鏡片組件的鉸接機構與鏡片組件進行可拆卸連接。本發明通過設置壓縮彈簧，既能實現對鏡片

組件的可拆卸，又能同時實現對鏡腳的調節，適用於不同佩戴者。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002581 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 厦門雅瑞光學有限公司

   Xiamen Yarui Optical Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 中國福建省廈門市思明區南投路1號1101單元

   Unit 1101, No.1 Nantou Road, Siming District, Xiamen, Fujian Province, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 林哲裕, 上官群燕 

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

ZL201610329468.4 2016/05/18 CN 105759451B 2017/04/12
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[51] 分類 Classificação  : G02C5/16, G02C5/02, G02C5/12, G02C1/02, G02C1/04, G02C1/06

[54] 標題 Título  : 一種組合眼鏡結構、無框眼鏡、半框眼鏡和全框眼鏡。

   Uma estrutura de óculos combinados, óculos sem aros, óculos meio aros e óculos com aros.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開一種組合眼鏡，包括鏡片組件、兩個鏡腳、鏡框組件和鼻托組件，鏡片組件包括兩

個鏡片和橫梁，兩個鏡腳分別與鏡片組件進行可拆卸連接，鏡框組件包括上框和下框，上框和下

框分別可拆卸設置在鏡片組件的上、下沿，鼻托組件與橫梁可拆卸連接，並能對設置在兩個鏡片

的上沿、下沿、上下沿的上框和／或下框進行限制固定。本發明通過鏡框組件與鏡片的可拆卸連

接，從而實現組合眼鏡的無框、半框（上框或者下框）和無框功能，當人們需要進行不同的運動

時，可以對鏡框組件中的上框和下框進行拆卸和組合，從而滿足人們的需求，消費者只要通過一

個眼鏡就能實現無框、半框和全框的功能，能夠降低成本，而且結構簡單，便於組合和拆卸。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002582 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 諾華股份有限公司

   NOVARTIS AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : 叢楓, S．埃滕伯格, F．哈特勒普, I．克拉格 

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

ZL201180035808.8 2011/05/05 CN 103038258B 2017/02/15

[51] 分類 Classificação  : C07K16/28, A61K39/395, A61P35/00, C07K16/46, C12N15/113

[54] 標題 Título  : 用於治療低密度脂蛋白相關蛋白質6（LRP6）的抗體的組合物及使用方法。

   Composições para terapêutico de proteína da baixa densidade relacionada com os anticor-

pos de lipoproteína de 6 (LPR6) e métodos de utilização.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及靶向LRP6的抗體和組合物及其使用方法。 

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

2010/05/06 61/331,985 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002583 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/09

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 廣州大正新材料科技有限公司 

 地址 Endereço  : 中國510663廣東廣州高新技術產業開發區光譜東路3號A410 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 朱麗芬 

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

ZL201510686860.X 2015/10/22 CN 105129080B 2017/03/15
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[51] 分類 Classificação  : B64C27/08, B64C27/12

[54] 標題 Título  : 一種反向補償姿態穩定四旋翼無人機。

   Um tipo de veículo aéreo não tripulado do tipo quadrirotor de compensação inversa e de 

atitude estável.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種反向補償姿態穩定四旋翼無人機，包括機身，所述機身上固定連接有四條機

臂，機臂的末端安裝有旋翼，所述機臂兩兩相對且相對的機臂呈一直綫，其中兩條相對的機臂

與機身的連接位置高於另外兩條相對的機臂與機身的連接位置，所述機臂內設有容腔通道，且

相對的機臂的容腔通道通過設置在機身內的管道連通，使之形成平行通道，所述平行通道內設

有平衡塊，所述平衡塊通過設置在平行通道上的驅動裝置驅動。本發明有效的應對在高空中

持續遇到大風出現抖動的問題，使得航拍畫質更穩定。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002584 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/09

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 廣州大正新材料科技有限公司 

 地址 Endereço  : 中國510663廣東省廣州市廣州高新技術產業開發區光譜東路3號A410 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 卓奇周, 郭新輝, 林真富 

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

ZL201410227152.5 2014/05/27 CN 104014758B 2017/02/22

[51] 分類 Classificação  : B22D17/20

[54] 標題 Título  : 一種壓力機自動生產綫。

   Linha de produção automática de um tipo de máquina de pressão.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種壓力機自動生產綫，包括壓力機和設於壓力機一側的機械手，所述機械手

包括底座，和設於底座上的驅動裝置、旋轉機構、伸縮機構和取料裝置，所述驅動裝置與旋轉

機構連接，用於驅動旋轉機構旋轉，所述伸縮機構與旋轉機構連接，由旋轉機構帶動伸縮機構

旋轉，所述伸縮機構與取料裝置連接，所述伸縮機構包括至少一支機械手臂、與每支機械手臂

一一對應的滑板和與旋轉機構連接的機械手安裝座，所述機械手臂通過滑板與機械手安裝座

連接，所述滑板由驅動件控制滑動。本發明能自動取放料、生產效率高、加工範圍廣、伸縮行程

大且對工件噴油均勻。 

 附圖 Figura : 



N.º 31 — 2-8-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13351

[21] 編號 N.º  : J/002585 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 多米諾印刷科學有限公司

   DOMINO PRINTING SCIENCES PLC

 地址 Endereço  : Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge Cambridgeshire CB23 8TU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 發明人 Inventor : 卡梅隆．羅伯特．愛德佳 Cameron Robert EDGAR, 史蒂文．杰弗里．盧克 Steven Geoffrey 

LUKE 

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

ZL201180014066.0 2011/03/10 CN 102893252B 2017/02/15

[51] 分類 Classificação  : G06F3/12

[54] 標題 Título  : 可配置的標記設備。

   Aparelhos de marcação configurável.

[57] 摘要 Resumo  : 一種用於將訊息應用至物品的標記設備，所述設備包括：處理器，所述處理器被安排成產生用

於應用至物品的訊息且通過至少部分地執行通過使用腳本語言形成的操作行為腳本而控制所

述標記設備的操作；和列印裝置，所述打印裝置用於將產生的訊息應用至物品。 

 附圖 Figura : 

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

2010/03/16 1004369.3 英國 Reino Unido

[21] 編號 N.º  : J/002586 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 太平洋水泥株式會社

   TAIHEIYO CEMENT CORPORATION

 地址 Endereço  : 3-5 Daiba 2-chome Minato-ku Tokyo Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 大野麻衣子 Maiko OHNO, 黑川大亮 Daisuke KUROKAWA, 平尾宙 Hiroshi HIRAO 

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

ZL201380028407.9 2013/02/22 CN 104350021B 2017/03/01

[51] 分類 Classificação  : C04B7/36, G06N3/08

[54] 標題 Título  : 水泥的品質或製造條件的預測方法。

   Métodos de previsão da qualidade e das condições de fabricação de cimentos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供能够短時間且高精度地預測水泥的品質的方法。一種水泥的品質或製造條件的預

測方法，其為使用了具有輸入層和輸出層的神經網絡的水泥的品質或製造條件的預測方法，其

中，使用學習數據和檢驗數據，以足够多到使σL<σM的學習次數進行神經網絡的學習後，一邊

减少學習次數一邊反復進行神經網絡的學習直至達到σL≥σM為止，並且在由學習後的神經網
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絡得到的解析度判定值小於預先設定的設定值的神經網絡的輸入層輸入特定的監視數據，由

上述神經網絡的輸出層輸出特定的評價數據的推測值。 

 附圖 Figura : 

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

2012/05/30 2012-123654 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002587 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/12

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 印第安那大學科技研究公司

   INDIANA UNIVERSITY RESEARCH AND TECHNOLOGY CORPORATION

 地址 Endereço  : 351 West 10th Street, Indianapolis, lN 46202, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 理查德．D．戴瑪爾基, 大衛．L．斯米利 

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

ZL201280037512.4 2012/06/12 CN 103857408B 2017/04/12

[51] 分類 Classificação  : A61K38/26, A61K38/17, A61K38/16, A61P3/10, A61P3/04, A61P3/00

[54] 標題 Título  : 胰高血糖素/GLP-1受體協同激動劑。

   Co-agonistas de receptor Ucagon / GLP-1.

[57] 摘要 Resumo  : 本文提供了與天然胰高血糖素相比對GLP-1受體顯示活性增强的肽和變體肽。 

 附圖 Figura : 

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

2011/06/22 61/500,027 美國 Estados Unidos da América

2011/10/14 61/547,360 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002588 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/11

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 智利天主教教皇大學

   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

 地址 Endereço  : Avda Libertador Bernardo O’Higgins 340, Santiago, Chile

 國籍 Nacionalidade  : 智利 Chilena 

[72] 發明人 Inventor : A．M．卡萊伊斯帕拉, S．M．布埃納拉米耶, J．E．莫拉阿拉爾松, R．S．戈麥斯約翰遜
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280062779.9 2012/11/23 CN 103998465B 2017/02/22

[51] 分類 Classificação  : C07K16/08, A61K39/395, G01N33/53

[54] 標題 Título  : 對於呼吸道合胞病毒(RSV)的M2-1抗原而言特異的單克隆抗體。

   Anticorpos monoclonais específicos para o antigénio de M2-1 de vírus sincicial respiratório 

(RSV).

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及對於呼吸道合胞病毒（RSV）而言特異的單克隆抗體的用途。具體地，本發明涉及

由特異地針對病毒抗原M2-1的雜交瘤細胞系8A4/G9所分泌的單克隆抗體IgG2A，所述病毒

抗原M2-1與該病毒的核衣殼相聯合。所述抗體可以用於RSV感染的檢測和/或測定試驗。本發

明還提供了用於預防和治療由RSV引起的感染的方法，其包括施用包含由雜交瘤8A4/G9所分

泌的單克隆抗體的組合物。最後，本發明還提供了在生物學樣品中RSV的病毒抗原的診斷和檢

測方法，其中使用由雜交瘤8A4/G9的細胞所產生和分泌的單克隆抗體。 

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

2011/11/25 3002-2011 智利 Chile

[21] 編號 N.º  : J/002589 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/12

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 庫多斯藥物有限公司

   KUDOS PHARMACEUTICALS LIMITED

 地址 Endereço  : 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 OAA, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 發明人 Inventor : K．A．米尼爾, A．P．奧特里奇, D．J．隆德斯布拉夫, M．R．哈勒特, K．R．馬爾霍蘭德, J．D．皮

塔姆, D．D．P．拉法恩, I．W．阿什沃思, M．F．瓊斯, J．H．謝里曼

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

ZL201510002348.9 2007/10/15 CN 104649979B 2017/04/12

[51] 分類 Classificação  : C07D237/32

[54] 標題 Título  : 4-[3-(4-環丙烷羰基-哌嗪-1-羰基)-4-氟-苄基]-2H-酞嗪-1-酮的多晶型物。

   Forma polimfica de cloridrato de 4-[3-(4-ciclopropanocarbonil-piperazina-1-carbonil)-4-

-fluorobencil]-2H-ftalazin-1-ona.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及晶型和合成特別的酞嗪酮衍生物的改進方法、合成中間體和藥物組合物以及該晶型

的用途，具體涉及晶型A形式的4-[3-（4-環丙烷羰基-哌嗪-1-羰基）-4-氟-苄基]-2H-酞嗪-1-酮。 

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

2006/10/17 60/829,694 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002590 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/12

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 輝瑞愛爾蘭製藥公司

   PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS

 地址 Endereço  : Operations Support Group, Ringaskiddy, County Cork, Ireland

 國籍 Nacionalidade  : 愛爾蘭 Irlandesa 

[72] 發明人 Inventor : A．J．M．伯里爾 BURRELL, Adam, James, Musgrave, P．M．奧尼爾 O’NEILL, Padraig, 

Mary, A．J．派特曼 PETTMAN, Alan, John
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380052966.3 2013/10/08 CN 104884450B 2017/03/29

[51] 分類 Classificação  : C07D403/06, C07D239/30

[54] 標題 Título  : 製備伏立康唑及其類似物的方法。

   Método para a preparação de voriconazol e dos seus análogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供製備式（XI）（XII）的化合物的方法：其中X、Y、Z、A、B和E如本文中所定義，所述

方法如下製備所述化合物：將式（XIII）的化合物分別與式（XIV）（XV）的化合物在過渡金屬

催化劑、還原劑和適合與所述催化劑一起使用的配體的存在下反應。本發明還提供新的中間體。 

 附圖 Figura : 

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

2012/10/15 61/713,761 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002591 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 諾華股份有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : Y．S．趙, J．R．萊維爾, B-B．托雷, F．楊, T．卡費羅, H．雷, F．勒努瓦, G．劉, M．G．巴勒莫, M．

D．舒爾茨, T．史密斯, A．Q．科斯塔勒斯, K．B．普菲斯特, M．森齊克, C．謝弗, J．薩頓, Q．趙

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

ZL201280058052.3 2012/09/26 CN 103958506B 2017/02/22

[51] 分類 Classificação  : C07D413/04, C07D413/14, C07D417/14, C07D471/04, C07D487/04, C07D498/10, 

C07D513/04, A61K31/506, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 用作突變IDH抑制劑的3-嘧啶-4-基-噁唑烷-2-酮化合物。

   3-pirimidin-4-il-oxazolidin-2-onas como inibidores de IDH mutante.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及式（I）化合物或其可藥用鹽，其中R1-R6如本文中定義。本發明還涉及含有式（I）

化合物的組合物和該化合物在抑制具有新變體活性的突變I DH蛋白質中的用途。本發明還涉

及式（I）化合物在治療與這類突變IDH蛋白質相關的疾病或障礙、包括

   

   但不限於細胞增殖性障礙如癌症中的用途。
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/09/27 61/539,553 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002592 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 奧拉蘇雅技術有限公司

   Orasure Technologies, Inc.

 地址 Endereço  : 220 E 1st St, Bethlehem, PA 18015, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 希娜．諾內馬赫, 克里斯滕．布盧姆, 迪安．弗里奇, 邁克．薩瓦爾, 基思．卡多斯, 布賴恩．默菲, 

杰里米．薩維奇, 埃里克．塔斯金 

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

ZL201280040369.4 2012/07/16 CN 103797350B 2017/02/15

[51] 分類 Classificação  : G01N1/02

[54] 標題 Título  : 口液樣本採集套件及其相關方法。

   Conjunto para recolha de amostras de fluído oral e os respectivos métodos.

[57] 摘要 Resumo  : 一種樣本採集套件，包括樣本採集器、聚碳酸酯容器以及防腐溶液。樣本採集器包括具有採集

件的吸收墊，該採集件接收口液樣本。吸收墊還包括內部部分，該內部部分延伸至手柄中。手柄

包括上殼體和下殼體。可利用表面活性劑處理採集件，以優化來自口腔樣本的分析物在吸收墊

上的恢復和/或吸收。聚碳酸酯容器容納吸收墊或樣本採集器，並且儲存其以便分析物的檢測。

聚碳酸酯容器中包括有能够抑制所採集的樣本上的酶活性的硫酸葡聚糖防腐溶液。 

 附圖 Figura : 

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

2011/07/15 61/508,299 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002593 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 諾華股份有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : D．W．巴恩斯, S．L．科恩, D．F．里格爾

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201480008610.4 2014/02/12 CN 105073762B 2017/03/08
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[51] 分類 Classificação  : C07F9/38, A61K31/66, A61P25/00, A61P9/00

[54] 標題 Título  : 作為NEP（中性內肽酶）抑制劑的取代的聯苯丁酰膦酸衍生物。

   Derivados de ácido fosfônico bisfenilbutanoico substituídos como inibidores de NEP (en-

dopeptidase neutra).

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了式I化合物或其可藥用鹽，其中R1、R2和R3是說明書所定義的。本發明還涉及用

於製備本發明化合物的方法，以及其治療用途。本發明進一步提供了本發明化合物的藥物組合

物，以及藥理活性劑和本發明化合物的組合。 

 附圖 Figura : 

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

2013/02/14 61/764,679 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002594 [22] 申請日 Data de pedido  : 2017/05/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/07/10

[73] 權利人 Titular : 阿斯特拉澤尼卡有限公司

   ASTRAZENECA AB

 地址 Endereço  : SE-15185, Soedertaelje, Sweden

 國籍 Nacionalidade  : 瑞典 Sueca 

[72] 發明人 Inventor : M．赫德, G．盧丹內克, I．梅特, J．施密特

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

ZL201380008566.2 2013/01/17 CN 104114215B 2017/02/22

[51] 分類 Classificação  : A61M15/00

[54] 標題 Título  : 用於粉狀藥物的吸入裝置。

   Dispositivos de inalação para medicamentos em pó.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種用於粉狀藥物的吸入裝置，所述粉狀藥物借助吸入引起的空氣流被病人接受，

所述吸入裝置包括至少一個粉末貯存器；計量組件，用於重複地從該貯存器計量出一粉末劑

量；輸送機構，用於將該計量組件從用於接受粉末劑量的充填位置移動至用於將該粉末劑量

釋放到粉末通道中的排空位置；至少一個致動裝置，用於由病人手動操作，所述致動裝置操作

地連接至所述輸送機構，使得操作時計量出單一粉末劑量，該致動裝置包括一劑量鍵（5），所

述劑量鍵在被病人按下時作用在該輸送機構上。根據本發明，所述輸送機構還包括作用在該計

量組件上的劑量杠杆（6），該劑量杠杆（6）在所述劑量鍵（5）已經被病人適當地壓下後被鎖定

在所述計量組件的吸入位置。在所述吸入位置中所述劑量杠杆（6）與觸發構件接合，並因所述

觸發構件的致動而被釋放。觸發構件包括至少一個凸輪表面，在鎖定的所述吸入位置劑量杠杆

（6）切向地接合所述凸輪表面。 

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

2012/01/20 12000354.6 歐洲聯盟 União Europeia

2012/01/26 61/590,960 美國 Estados Unidos da América

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

J/001157

J/001503

2017/07/10 更改認別資料

Modificação de 

identidade

沃德天然水股份有限公司

WATER DIRECT CORPORATION

日商極品沃德天然水股份有限公司

PREMIUM WATER INC.

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

J/001890 2017/07/10 提奧奇尼斯有限公司

DIOGENES LIMITED 

貝納德．J．馬蘭泰利

MARANTELLI, Bernard, J.

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈下列

在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : I/001348 [22] 申請日 Data de pedido  : 2014/10/27

[71] 申請人 Requerente : Fresh Idea Global Limited

 地址 Endereço  : Unit C, 19/F, Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : 陳捷 Jay Chun 

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 個別互動賭桌博彩機。

   Máquina de jogos interactiva individualizada.
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[57] 摘要 Resumo  : 個別互動賭桌博彩機包括從賭注博彩使用者接收實質啟動訊息的輸入組件、聯結輸入組件並

適應用於促進博彩進行的處理器、聯結處理器並適應用於顯示博彩資訊的顯示組件，以及專用

於可設有一個或多個來自賭桌類博彩的實體工具的個別機器，在處理器觸發時可提供實質隨

機結果的實質隨機組件。該等實質隨機結果提供博彩結果，而處理器觸發由使用者實質敢動而

來，實質啟動的改變可影響一個或多個實體工具的實質隨機結果的改變。機器可以連接到其他

機器及／或系統伺服器以促進交叉下注、搜尋、錦標賽博彩及其他活動。 

 附圖 Figura : 

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

2014/05/19 62/000,523 美國 Estados Unidos da América

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

I/000937 2017/07/06 2017/07/06 GAMING PARTNERS INTERNATIONAL

I/001402 2017/07/13 2017/07/13 Konami Gaming, Inc.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de
despacho

申請人

Requerente

備註

Observações
根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001374 2017/07/07 白佩婷 第98條，連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條第1款f）項。
Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 
61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º
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實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de
despacho

申請人

Requerente

備註

Observações
根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000165 2017/07/13 陳志德

CHEN, CHIH - TE
第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。
Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 9.º e o art.º 61.º

更正

Rectificações

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/118573

N/118574

商標之名單（2017年7月19日第29期

第二組《澳門特別行政區公報》）

Protecção de marca (B.O. da RAEM 

n.º 29, II Série, de 19 de Julho de 

2017)

聲明異議

Reclamação

提交日期Data de entrada:

2017/04/03

答辯

Contestação

提交日期Data de entrada:

2017/06/19

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

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/119056 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)

乾製食品（人參，海參，花旗參，

靈芝，枸杞，牛樟芝，瑪卡，冬蟲

夏草，石斛，田七）。

人參，花旗參，靈芝，枸杞，牛樟

芝，瑪卡，冬蟲夏草，石斛，田

七。

二零一七年七月十三日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 13 de Julho de 2017. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $633,440.00）
(Custo desta publicação $ 633 440,00)
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