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經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

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

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

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

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

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

[210] 編號 N.º : N/078594

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 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 : Cartões animados com ecrã; desenhos animados; leitores de cassetes de áudio e de discos 

compactos; capas para máquinas fotográficas; estojos para CDs ou DVDs; carteiras para 

armazenamento de CDs; computadores para crianças; discos de jogos de computador; com-

putadores; capas para computadores; tampas para tomadas eléctricas; telefones decorados; 

ímãs decorativos; máquinas fotográficas digitais; máquinas de filmar digitais; molduras de 

fotografias digitais; software de entretenimento interactivo descarregável para jogar jogos 

de computador; gravações de vídeo descarregáveis; estojos para DVDs; leitores de DVD; 

DVDs; software informático didáctico; agendas electrónicas; capas para jogos electrónicos; 

canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; ecrãs electrónicos; capacetes 

flexíveis; óculos de protecção para desporto; capas e estojos para «tablets» gráficos; «ta-

blets» gráficos; hologramas; DVDs interactivos; livros infantis electrónicos interactivos; 

software de entretenimento interactivo para uso com computadores; software multimédia 

interactivo para jogar jogos; «joysticks» para jogos de computador; capas para computa-

dores portáteis; discos laser; altifalantes; ecrãs magnéticos; ímãs; microfones; rádios por-
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táteis; capas e estojos para telemóveis; ratos (equipamento de processamento de dados); 

almofadas para ratos; leitores de MP3; leitores de MP4; dispositivos de protecção pessoal 

nomeadamente etiquetas reflectoras com o nome; dispositivos de protecção pessoal contra 

acidentes nomeadamente braçadeiras reflectoras; suportes de telefone para automóveis; 

calculadoras de bolso; leitores multimédia portáteis; cassetes de áudio pré-gravadas; discos 

de áudio pré-gravados; CD-I pré-gravados; CD-ROMs pré-gravados; discos compactos 

pré-gravados; cassetes de vídeo pré-gravadas com desenhos animados; dispositivos de uso 

pessoal para protecção contra acidentes; capacetes de protecção para desporto; radiodes-

pertadores; rádios; balanças; estojos para óculos; óculos [óptica]; estojos para óculos de sol; 

óculos de sol; máscaras de natação; adornos para telefones; termómetros, não para uso me-

dicinal; temporizadores; unidades de disco amovível (USB-Sticks); filmes de vídeo; discos 

de jogos de vídeo; discos de vídeo; fitas de vídeo e discos de vídeo gravados com animação.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «porta-chaves luminosos», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/078595

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Livros de actividades; livros de endereços; etiquetas para endereços; etiquetas adesivas, não 

em matérias têxteis; blocos de notas adesivos; distribuidores de fita adesiva para papelaria 

ou para uso doméstico; suportes de fitas adesivas; fitas adesivas para papelaria; adesivos; 

calendários de Natal; agendas; livros de artes e de artesanato; fraldas para bebés; etiquetas 

de bagagem em papel; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou de plástico, para embalagem de 

produtos; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou de plástico para embalagem; esferográficas; 

estandartes de papel; calendários de aniversário; lápis de carvão; ardósias para escrever; 

papel mata-borrão; quadros para colorir; quadros com suporte; ampara-livros; livros; caixas 

de cartão ou papel; calendários: telas para pintura; porta-retratos em cartão; pranchetas; 

caixas de cartão dobráveis; lápis de cor; livros para colorir; esferográficas de cores; livros 

de banda desenhada; banda desenhada; suportes para correspondência; coroas de papel; 

planificadores diários; conjuntos de secretária; adesivos decorativos destacáveis; figuras 

decorativas destacáveis da parede; diários; capas para documentos [papelaria]; marcadores 

de documentos [canetas fluorescentes]; guardanapos ornamentais de papel; réguas de esti-

rador; pranchetas de desenho; livros de desenho; réguas de desenho; modelos de desenho; 

livros didácticos; papel electrostático; apagadores; calendários perpétuos; livros de contos 

de fadas; canetas de fantasia; marcadores de feltro; canetas ponta-de-feltro; figuras feitas 

de papel; figurinhas [estatuetas] de papier mâché; pastas de arquivo; bolsas para documen-

tos para uso em papelaria; arquivos [artigos de escritório]; arquivos e diários pessoais; ban-

deiras de papel; bandeiras de papel ou cartão em forma de carta; pastas para documentos; 

canetas de tinta permanente; sacos de papel para presentes; envelopes para presentes [pa-

pelaria]; etiquetas de papel para presentes; papel de embrulho para presentes; cartões de 
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felicitações; livros de hóspedes; lenços de papel; livros ilustrados; separadores de índices; 

índices; tinta de escrever; cartuchos de tinta para canetas; borrachas de tinta; carimbos de 

tinta; conjuntos de carimbos de tinta; almofadas de tinta; cartões para convites; papel de 

cozinha; etiquetas de papel; arquivos de alavanca; canetas luminosas; revistas (periódicos); 

livros mágicos; quadros magnéticos [material de escritório]; quadros magnéticos ou em car-

tão para programação de actividades e compromissos; planificadores diários magnéticos; 

lápis mecânicos; mini-livros; mini-histórias em banda desenhada e outros desenhos anima-

dos; mini-pranchetas de desenho; compostos de modelagem; cartazes montados; livros mu-

sicais; cartões musicais; jornais; aparos de canetas; cartões de anotações; blocos de notas; 

papel para anotações; cadernos; organizadores para uso em papelaria; blocos [papelaria]; 

livros de pintura; lápis de pintura; pinturas; pinturas [imagens]; pinturas [imagens] com e 

sem moldura; sacos de papel; letreiros para portas em papel ou em cartão; clipes de papel; 

sacos em papel para festas; porta-passaportes; estojos para canetas; porta-canetas; potes 

para canetas; porta-lápis; apara-lápis; lápis; canetas; diários pessoais com cadeado; diários 

pessoais sem cadeado; agendas pessoais com cadeado; álbuns para fotografias; álbuns para 

fotografias em pelúcia; fotografias; cartões para marcação de lugares; marca-pratos em 

papel; livros de banho revestidos de plástico; livros de bolso; agendas de bolso; livros com 

páginas tridimensionais que se erguem ao abrir; cartões com páginas tridimensionais que 

se erguem ao abrir; cartões postais; cartazes; lapiseiras; canetas retrácteis; pastas de argo-

las; livros de rascunhos; estojos escolares; artigos de papelaria escolares; livros de recortes; 

diários secretos com cadeado; folhas de papel para colorir; livros de esboços; blocos de 

notas de argolas; agrafadores; caixas de papelaria; estojos de papelaria; placas de stencil; 

estereogramas; álbuns de autocolantes; álbuns de autocolantes com e sem autocolantes; 

quadros de autocolantes; autocolantes [papelaria]; toalhas de mesa de papel; tatuagens; 

livros de texto; decalcomanias tridimensionais para uso em qualquer superfície; lenços de 

papel para uso cosmético; papel higiénico; toalhas de papel; papel vegetal; calendários de 

parede; decorações da parede; autocolantes de parede; aguarelas; lápis de cera; livros de 

trabalho; papel de embrulho; capas para livros de desenho ou de escrita [papelaria]; livros 

de desenho ou de escrita; blocos de escrita; lousas para escrever; protecções em pelúcia 

para cadernetas de saúde.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/078596

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 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 : Mochilas para carregar bebés; sacos de pelúcia para pijamas; sacos de desporto; sacos de 

praia; pastas para documentos; porta-cartões [porta-notas]; malas de viagem em cartão 

para crianças; sacos para amuletos; sacos de pano; malinhas de mão [porta-moedas]; sacos 

para cosméticos; sacos para cosméticos vendidos vazios; sacos para equipamento; sacos 

para o jardim; sacos de jardinagem; sacos de vestuário para viagem; sacos de ginástica; 

malas de mão; bolsas de cintura; estojos para chaves; trelas; sacos para merendas; sacos de 
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mensageiros; malas em metal; porta-partituras; sacos de rede para compras; chapéus-de-

-sol; carteiras de bolso; malas com rodas; porta-moedas; sacos de compras reutilizáveis; 

mochilas; mochilas com rodas; sacos escolares; sacos escolares com rodas; sacos para livros 

escolares; sacos para compras; sacos para compras com rodas; malas de mão de silicone; 

carteiras de bolso de silicone; sacos de viagem; conjuntos de viagem [em couro]; chapéus-

-de-chuva; maletas; estojos de toilette vendidos vazios; estojos de toilette, não preenchidos; 

sacos para compras com rodas; suportes para sacos; porta-CD’s em pelúcia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/078597

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Cadeiras de banho para bebés; banheiras para bebés, portáteis; conchas de sopa, para co-

zinha; garrafas; taças [bacias]; açucareiros; caixas para açúcar; caixas de metal, para a dis-

tribuição de toalhas de papel; caixas para o pão; vassouras; caixas para bolos; formas para 

bolos [moldes]; moldes para bolos; candelabros (castiçais); caixas para doces; artigos de 

mesa em cerâmica e porcelana, com excepção de facas, garfos e colheres; tigelas de cerâmi-

ca; canecas de cerâmica; berloques de identificação para fixação em recipientes de bebidas; 

fachis (pauzinhos chineses); molas para a roupa; serviços de café [artigos de mesa]; conjun-

tos para condimentos para sal, pimenta, azeite e vinagre; sacos de decoração para confeita-

ria [sacos de pastelaria]; potes para biscoitos; saca-rolhas; chávenas com tampas; chávenas; 

chávenas [artigos de mesa]; chávenas e bases para chávenas em cerâmica; copos de papel ou 

plástico; decantadores; placas de identificação decorativas; coberturas para pratos; artigos 

de mesa descartáveis para festas; pratos de mesa descartáveis; cantis para viajantes; cantis 

em alumínio para viajantes; copos para beber; palhinhas para tomar bebidas; recipientes 

de plástico para cozer ovos no microondas; oveiros; suportes para ovos; garrafas de spray 

vazias; garrafas de fantasia; figurinhas [estatuetas] de porcelana, cerâmica, faiança ou de 

vidro; vasos de flores; suportes de fantasia para chupetas; vidros (recipientes); frascos de 

vidro [garrafões]; luvas para uso doméstico; escovas de cabelo; formas para cubos de gelo 

[moldes]; garrafas térmicas; sacos isotérmicos; caixões para o lixo para cozinhas; utensí-

lios de cozinha; utensílios de cozinha feitos de silicone; distribuidores de sabão líquido; 

lancheiras; vasos magnéticos; tabuleiros para refeições; tigelas de melamina; chávenas 

de melamina; oveiros de melamina; canecas de melamina; pratos de mesa de melamina; 

formas [utensílios de cozinha]; canecas; escovas de dentes com música com e sem copos; 

porta-guardanapos; artigos de mesa em papel, com excepção de facas, garfos e colheres; 

cortadores de produtos de pastelaria; tábuas para pastelaria; pimenteiros; vaporizadores de 

perfume; mealheiros; caixas para comprimidos; copos de plástico; potes; panelas; luvas de 

protecção (luvas para uso doméstico); raladores para uso doméstico; bobinas para folhas de 

papel absorvente; estatuetas; rolos para pastelaria, de uso doméstico; saladeiras; saleiros; 

colheres [mesa]; formas para bolos em silicone [moldes]; oveiros em silicone; formas de sili-

cone para chocolate; pequenos pincéis e pás para lixo; gaiolas para pássaros; distribuidores 
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de sabão; saboneteiras; espátulas [utensílios de cozinha]; esponjas para uso doméstico; 

caçarolas; coadores; açucareiros; pratos de mesa; pratos de mesa para sobremesas; suportes 

para toalhas de mesa; artigos de mesa com excepção de facas, garfos e colheres em melami-

na; serviços de chá [artigos de mesa]; oveiros tridimensionais em cerâmica;  distribuidores 

de papel higiénico; porta-rolos de papel higiénico; esponjas de banho; caixas para escovas 

de dentes; suportes para escovas de dentes; copos para escovas de dentes; escova de dentes; 

escovas de dente com ventosa; distribuidores de toalhas; caixotes de lixo; bandejas para uso 

doméstico, de melamina; bases para copos; vasos; cestos para papéis; regadores; batedeiras, 

não-eléctricas, para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/078598

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Porta-fraldas; toalhas de praia; cobertores de cama; colchas; roupas de cama; edredões 

[artigos de cama]; capas de colchões para a muda de fraldas; capas para cadeiras e cadeiras 

altas; protectores almofadados para berços; dosséis de berço; cortinas; cortinas para por-

tas; capas de edredões; cobertores em velo; capas em pelúcia para botijas de água quente; 

etiquetas de pano; toalhas de banho grandes; fronhas para almofadas; individuais de mesa, 

não de papel; individuais de mesa em plástico; cobertores para bebés; cortinas de chuveiro; 

sacos-cama [lençóis]; sacos-cama [lençóis] para bebés; sacos para pijamas; guardanapos em 

matérias têxteis; toalhas de mesa em matérias têxteis; roupa branca em tecido turco; toa-

lhas turcas; toalhas, não de papel; mantas de viagem [mantas para os joelhos]; toalhetes de 

banho; luvas de banho; cortinas para janelas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/078599

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 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 : Fatos para adultos e crianças; sapatos ou sandálias de esparto para adultos e crianças; 

aventais [vestuário]; babetes para bebés, não de papel; botinhas para bebés; roupas de dor-

mir para bebés; bandanas [lenços de pescoço]; sandálias de banho; toucas de banho; fatos 

de banho; calções de banho; roupa de praia; sapatos de praia; cintos [vestuário]; bermudas; 
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blusões; suspensórios para vestuário [suspensórios]; bonés [chapelaria]; cardigãs; vestuário, 

calçado, chapelaria; roupas de dança; sapatos de dança; vestidos; calçado, excepto calçado 

ortopédico; luvas [vestuário]; chapéus; faixas para a cabeça [vestuário]; jaquetas [vestuário]; 

macacões [vestuário]; perneiras [polainas]; perneiras [calças]; roupa de dormir; pijamas; 

chapéus de papel para uso como itens de vestuário; babetes para bebés de plástico; T-shirts 

estampadas; botas impermeáveis; chapéus impermeáveis; casacos impermeáveis; fatos im-

permeáveis; calças impermeáveis; gabardines; fatos-macacos; faixas para vestir; camisas; 

conjuntos de alções [vestuário]; calções; saias; meias-chinelo; chinelos; peúgas; vestidos 

para tomar banhos de sol; camisolas; «sweatshirts»; blusas de alças; t-shirts; calças; roupa 

interior.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/078600

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de diversão adaptados para utilização com receptores de televisão; bolas para 

jogos; bolas de malabarismo; mesas de bilhar; jogos de tabuleiro; blocos de construção 

[brinquedos]; jogos de construção; tabuleiros de jogos de damas; damas [jogos], jogos de 

xadrez; tapetes de actividades infantis; brinquedos e jogos infantis; enfeites e decorações 

de árvores de Natal; carrosséis e dispositivos de divertimento operados com moedas para 

áreas públicas como centros comerciais; papelinhos de Carnaval; contadores [discos] para 

jogos; sacos de críquete; copos para jogos de dados; jogos de dardo; jogos de dados; bone-

cas; camas para bonecas; roupas para bonecas; biberões para bonecas; casas de bonecas; 

quartos de bonecas; jogos de dominó; jogos didácticos; cotoveleiras [artigos de desporto]; 

máquinas electrónicas de jogos didácticos para crianças; brinquedos electrónicos didácti-

cos; bombons explosivos [bombons com petardos]; jogos e brinquedos; patins de gelo; pa-

tins em linha; quebra-cabeças; caleidoscópios; carretos para papagaios de papel; papagaios 

de papel; joelheiras [artigos de desporto]; mah-jong; berlindes para jogos; mobiles [brin-

quedos]; brinquedos musicais; redes para desporto; artigos de fantasia para festas, bailes 

[brindes para festas, brindes]; chapéus de papel para festas; jogos de salão; brinquedos de 

plástico; brinquedos de plástico para uso no banho; balões para brincar; bolas para jogar; 

cartas para jogar; brinquedos de pelúcia; jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; sacos 

de boxe; fantoches; raquetes; veículos de brinquedo controlados por rádio; chocalhos [brin-

quedos]; jogos de argolas; patins; pranchas de vela; kits de modelos à escala [brinquedos]; 

modelos de veículos à escala; trotinetes [brinquedos]; caneleiras [artigos de desporto]; vo-

lantes; boliche [jogos]; escorregas [brinquedos]; «snowboards»; bolas de sabão [brinquedos]; 

brinquedos solares; piões [brinquedos]; bolas de apertar usadas para aliviar o stress; bolas 

para alívio do stress para exercícios das mãos; brinquedos empalhados; pranchas de surf; 

pranchas de natação para uso recreativo; coletes de natação; piscinas [brinquedos]; ba-

louços; mesas de matraquilhos; bonecas falantes; ursos de pelúcia; animais de brinquedo; 

carros de brinquedo; figuras de brinquedo; máscaras de brinquedo; veículos de brinquedo; 
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apitos de brinquedo; trampolins; brinquedos de corda; protecções para os pulsos [artigos 

esportivos]; ioiôs.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/078601

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 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 : Produção de filmes em DVD e CD-ROM; edição e publicação de matéria e textos impres-

sos, excepto textos publicitários; edição de material impresso contendo imagens, excepto 

para fins publicitários; actividades de entretenimento e culturais; entretenimento sob a 

forma de séries televisivas de animação; publicação multimédia de material impresso; pro-

dução de filmes, e programas audiovisuais e de televisão; fornecimento on-line de livros 

de banda desenhada e de romances ilustrados não descarregáveis; prestação de serviços de 

entretenimento didáctico para crianças em centros de explicações depois das aulas; pres-

tação de entretenimento de vídeo de cinema, televisão e de música através de um web site 

interactivo; publicação de livros, revistas e textos, com excepção de textos publicitários; 

publicação de calendários; entretenimento de rádio, Internet e televisão; registo, produção 

e distribuição de gravações de filmes, vídeo e áudio, programas de rádio e de televisão; alu-

guer de fitas de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/078602

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 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 : Cartões animados com ecrã; desenhos animados; leitores de cassetes de áudio e de discos 

compactos; capas para máquinas fotográficas; estojos para CDs ou DVDs; carteiras para 

armazenamento de CDs; computadores para crianças; discos de jogos de computador; com-

putadores; capas para computadores; tampas para tomadas eléctricas; telefones decorados; 

ímãs decorativos; máquinas fotográficas digitais; máquinas de filmar digitais; molduras de 

fotografias digitais; software de entretenimento interactivo descarregável para jogar jogos 

de computador; gravações de vídeo descarregáveis; estojos para DVDs; leitores de DVD; 

DVDs; software informático didáctico; agendas electrónicas; capas para jogos electrónicos; 

canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; ecrãs electrónicos; capacetes 



N.º 19 — 7-5-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6281

flexíveis; óculos de protecção para desporto; capas e estojos para «tablets» gráficos; «ta-

blets» gráficos; hologramas; DVDs interactivos; livros infantis electrónicos interactivos; 

software de entretenimento interactivo para uso com computadores; software multimédia 

interactivo para jogar jogos; «joysticks» para jogos de computador; capas para computa-

dores portáteis; discos laser; altifalantes; ecrãs magnéticos; ímãs; microfones; rádios por-

táteis; capas e estojos para telemóveis; ratos (equipamento de processamento de dados); 

almofadas para ratos; leitores de MP3; leitores de MP4; dispositivos de protecção pessoal 

nomeadamente etiquetas reflectoras com o nome; dispositivos de protecção pessoal contra 

acidentes nomeadamente braçadeiras reflectoras; suportes de telefone para automóveis; 

calculadoras de bolso; leitores multimédia portáteis; cassetes de áudio pré-gravadas; discos 

de áudio pré-gravados; CD-I pré-gravados; CD-ROMs pré-gravados; discos compactos 

pré-gravados; cassetes de vídeo pré-gravadas com desenhos animados; dispositivos de uso 

pessoal para protecção contra acidentes; capacetes de protecção para desporto; radiodes-

pertadores; rádios; balanças; estojos para óculos; óculos [óptica]; estojos para óculos de sol; 

óculos de sol; máscaras de natação; adornos para telefones; termómetros, não para uso me-

dicinal; temporizadores; unidades de disco amovível (USB-Sticks); filmes de vídeo; discos 

de jogos de vídeo; discos de vídeo; fitas de vídeo e discos de vídeo gravados com animação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa, azul, laranja, preta, verde, amarela, roxa e vermelha tal como re-

presentadas na figura.

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «porta-chaves luminosos», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/078603

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Livros de actividades; livros de endereços; etiquetas para endereços; etiquetas adesivas, não 

em matérias têxteis; blocos de notas adesivos; distribuidores de fita adesiva para papelaria 

ou para uso doméstico; suportes de fitas adesivas; fitas adesivas para papelaria; adesivos; 

calendários de Natal; agendas; livros de artes e de artesanato; fraldas para bebés; etiquetas 

de bagagem em papel; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou de plástico, para embalagem de 

produtos; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou de plástico para embalagem; esferográficas; 

estandartes de papel; calendários de aniversário; lápis de carvão; ardósias para escrever; 

papel mata-borrão; quadros para colorir; quadros com suporte; ampara-livros; livros; caixas 

de cartão ou papel; calendários: telas para pintura; porta-retratos em cartão; pranchetas; 

caixas de cartão dobráveis; lápis de cor; livros para colorir; esferográficas de cores; livros 

de banda desenhada; banda desenhada; suportes para correspondência; coroas de papel; 

planificadores diários; conjuntos de secretária; adesivos decorativos destacáveis; figuras 

decorativas destacáveis da parede; diários; capas para documentos [papelaria]; marcadores 

de documentos [canetas fluorescentes]; guardanapos ornamentais de papel; réguas de esti-
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rador; pranchetas de desenho; livros de desenho; réguas de desenho; modelos de desenho; 

livros didácticos; papel electrostático; apagadores; calendários perpétuos; livros de contos 

de fadas; canetas de fantasia; marcadores de feltro; canetas ponta-de-feltro; figuras feitas 

de papel; figurinhas [estatuetas] de papier mâché; pastas de arquivo; bolsas para documen-

tos para uso em papelaria; arquivos [artigos de escritório]; arquivos e diários pessoais; ban-

deiras de papel; bandeiras de papel ou cartão em forma de carta; pastas para documentos; 

canetas de tinta permanente; sacos de papel para presentes; envelopes para presentes [pa-

pelaria]; etiquetas de papel para presentes; papel de embrulho para presentes; cartões de 

felicitações; livros de hóspedes; lenços de papel; livros ilustrados; separadores de índices; 

índices; tinta de escrever; cartuchos de tinta para canetas; borrachas de tinta; carimbos de 

tinta; conjuntos de carimbos de tinta; almofadas de tinta; cartões para convites; papel de 

cozinha; etiquetas de papel; arquivos de alavanca; canetas luminosas; revistas (periódicos); 

livros mágicos; quadros magnéticos [material de escritório]; quadros magnéticos ou em car-

tão para programação de actividades e compromissos; planificadores diários magnéticos; 

lápis mecânicos; mini-livros; mini-histórias em banda desenhada e outros desenhos anima-

dos; mini-pranchetas de desenho; compostos de modelagem; cartazes montados; livros mu-

sicais; cartões musicais; jornais; aparos de canetas; cartões de anotações; blocos de notas; 

papel para anotações; cadernos; organizadores para uso em papelaria; blocos [papelaria]; 

livros de pintura; lápis de pintura; pinturas; pinturas [imagens]; pinturas [imagens] com e 

sem moldura; sacos de papel; letreiros para portas em papel ou em cartão; clipes de papel; 

sacos em papel para festas; porta-passaportes; estojos para canetas; porta-canetas; potes 

para canetas; porta-lápis; apara-lápis; lápis; canetas; diários pessoais com cadeado; diários 

pessoais sem cadeado; agendas pessoais com cadeado; álbuns para fotografias; álbuns para 

fotografias em pelúcia; fotografias; cartões para marcação de lugares; marca-pratos em 

papel; livros de banho revestidos de plástico; livros de bolso; agendas de bolso; livros com 

páginas tridimensionais que se erguem ao abrir; cartões com páginas tridimensionais que 

se erguem ao abrir; cartões postais; cartazes; lapiseiras; canetas retrácteis; pastas de argo-

las; livros de rascunhos; estojos escolares; artigos de papelaria escolares; livros de recortes; 

diários secretos com cadeado; folhas de papel para colorir; livros de esboços; blocos de 

notas de argolas; agrafadores; caixas de papelaria; estojos de papelaria; placas de stencil; 

estereogramas; álbuns de autocolantes; álbuns de autocolantes com e sem autocolantes; 

quadros de autocolantes; autocolantes [papelaria]; toalhas de mesa de papel; tatuagens; 

livros de texto; decalcomanias tridimensionais para uso em qualquer superfície; lenços de 

papel para uso cosmético; papel higiénico; toalhas de papel; papel vegetal; calendários de 

parede; decorações da parede; autocolantes de parede; aguarelas; lápis de cera; livros de 

trabalho; papel de embrulho; capas para livros de desenho ou de escrita [papelaria]; livros 

de desenho ou de escrita; blocos de escrita; lousas para escrever; protecções em pelúcia 

para cadernetas de saúde.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa, azul, laranja, preta, verde, amarela, roxa e vermelha tal como re-

presentadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/078604

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor
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[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 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 : Mochilas para carregar bebés; sacos de pelúcia para pijamas; sacos de desporto; sacos de 

praia; pastas para documentos; porta-cartões [porta-notas]; malas de viagem em cartão 

para crianças; sacos para amuletos; sacos de pano; malinhas de mão [porta-moedas]; sacos 

para cosméticos; sacos para cosméticos vendidos vazios; sacos para equipamento; sacos 

para o jardim; sacos de jardinagem; sacos de vestuário para viagem; sacos de ginástica; 

malas de mão; bolsas de cintura; estojos para chaves; trelas; sacos para merendas; sacos de 

mensageiros; malas em metal; porta-partituras; sacos de rede para compras; chapéus-de-

-sol; carteiras de bolso; malas com rodas; porta-moedas; sacos de compras reutilizáveis; 

mochilas; mochilas com rodas; sacos escolares; sacos escolares com rodas; sacos para livros 

escolares; sacos para compras; sacos para compras com rodas; malas de mão de silicone; 

carteiras de bolso de silicone; sacos de viagem; conjuntos de viagem [em couro]; chapéus-

-de-chuva; maletas; estojos de toilette vendidos vazios; estojos de toilette, não preenchidos; 

sacos para compras com rodas; suportes para sacos; porta-CD’s em pelúcia.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa, azul, laranja, preta, verde, amarela, roxa e vermelha tal como re-

presentadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/078605

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Cadeiras de banho para bebés; banheiras para bebés, portáteis; conchas de sopa, para co-

zinha; garrafas; taças [bacias]; açucareiros; caixas para açúcar; caixas de metal, para a dis-

tribuição de toalhas de papel; caixas para o pão; vassouras; caixas para bolos; formas para 

bolos [moldes]; moldes para bolos; candelabros (castiçais); caixas para doces; artigos de 

mesa em cerâmica e porcelana, com excepção de facas, garfos e colheres; tigelas de cerâmi-

ca; canecas de cerâmica; berloques de identificação para fixação em recipientes de bebidas; 

fachis (pauzinhos chineses); molas para a roupa; serviços de café [artigos de mesa]; conjun-

tos para condimentos para sal, pimenta, azeite e vinagre; sacos de decoração para confeita-

ria [sacos de pastelaria]; potes para biscoitos; saca-rolhas; chávenas com tampas; chávenas; 

chávenas [artigos de mesa]; chávenas e bases para chávenas em cerâmica; copos de papel ou 

plástico; decantadores; placas de identificação decorativas; coberturas para pratos; artigos 

de mesa descartáveis para festas; pratos de mesa descartáveis; cantis para viajantes; cantis 

em alumínio para viajantes; copos para beber; palhinhas para tomar bebidas; recipientes 

de plástico para cozer ovos no microondas; oveiros; suportes para ovos; garrafas de spray 

vazias; garrafas de fantasia; figurinhas [estatuetas] de porcelana, cerâmica, faiança ou de 
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vidro; vasos de flores; suportes de fantasia para chupetas; vidros (recipientes); frascos de 

vidro [garrafões]; luvas para uso doméstico; escovas de cabelo; formas para cubos de gelo 

[moldes]; garrafas térmicas; sacos isotérmicos; caixões para o lixo para cozinhas; utensí-

lios de cozinha; utensílios de cozinha feitos de silicone; distribuidores de sabão líquido; 

lancheiras; vasos magnéticos; tabuleiros para refeições; tigelas de melamina; chávenas 

de melamina; oveiros de melamina; canecas de melamina; pratos de mesa de melamina; 

formas [utensílios de cozinha]; canecas; escovas de dentes com música com e sem copos; 

porta-guardanapos; artigos de mesa em papel, com excepção de facas, garfos e colheres; 

cortadores de produtos de pastelaria; tábuas para pastelaria; pimenteiros; vaporizadores de 

perfume; mealheiros; caixas para comprimidos; copos de plástico; potes; panelas; luvas de 

protecção (luvas para uso doméstico); raladores para uso doméstico; bobinas para folhas de 

papel absorvente; estatuetas; rolos para pastelaria, de uso doméstico; saladeiras; saleiros; 

colheres [mesa]; formas para bolos em silicone [moldes]; oveiros em silicone; formas de sili-

cone para chocolate; pequenos pincéis e pás para lixo; gaiolas para pássaros; distribuidores 

de sabão; saboneteiras; espátulas [utensílios de cozinha]; esponjas para uso doméstico; ca-

çarolas; coadores; açucareiros; pratos de mesa; pratos de mesa para sobremesas; suportes 

para toalhas de mesa; artigos de mesa com excepção de facas, garfos e colheres em melami-

na; serviços de chá [artigos de mesa]; oveiros tridimensionais em cerâmica;  distribuidores 

de papel higiénico; porta-rolos de papel higiénico; esponjas de banho; caixas para escovas 

de dentes; suportes para escovas de dentes; copos para escovas de dentes; escova de dentes; 

escovas de dente com ventosa; distribuidores de toalhas; caixotes de lixo; bandejas para uso 

doméstico, de melamina; bases para copos; vasos; cestos para papéis; regadores; batedeiras, 

não-eléctricas, para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa, azul, laranja, preta, verde, amarela, roxa e vermelha tal como re-

presentadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/078606

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Porta-fraldas; toalhas de praia; cobertores de cama; colchas; roupas de cama; edredões 

[artigos de cama]; capas de colchões para a muda de fraldas; capas para cadeiras e cadeiras 

altas; protectores almofadados para berços; dosséis de berço; cortinas; cortinas para por-

tas; capas de edredões; cobertores em velo; capas em pelúcia para botijas de água quente; 

etiquetas de pano; toalhas de banho grandes; fronhas para almofadas; individuais de mesa, 

não de papel; individuais de mesa em plástico; cobertores para bebés; cortinas de chuveiro; 

sacos-cama [lençóis]; sacos-cama [lençóis] para bebés; sacos para pijamas; guardanapos em 

matérias têxteis; toalhas de mesa em matérias têxteis; roupa branca em tecido turco; toa-

lhas turcas; toalhas, não de papel; mantas de viagem [mantas para os joelhos]; toalhetes de 

banho; luvas de banho; cortinas para janelas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa, azul, laranja, preta, verde, amarela, roxa e vermelha tal como re-

presentadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/078607

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 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 : Fatos para adultos e crianças; sapatos ou sandálias de esparto para adultos e crianças; 

aventais [vestuário]; babetes para bebés, não de papel; botinhas para bebés; roupas de dor-

mir para bebés; bandanas [lenços de pescoço]; sandálias de banho; toucas de banho; fatos 

de banho; calções de banho; roupa de praia; sapatos de praia; cintos [vestuário]; bermudas; 

blusões; suspensórios para vestuário [suspensórios]; bonés [chapelaria]; cardigãs; vestuário, 

calçado, chapelaria; roupas de dança; sapatos de dança; vestidos; calçado, excepto calçado 

ortopédico; luvas [vestuário]; chapéus; faixas para a cabeça [vestuário]; jaquetas [vestuário]; 

macacões [vestuário]; perneiras [polainas]; perneiras [calças]; roupa de dormir; pijamas; 

chapéus de papel para uso como itens de vestuário; babetes para bebés de plástico; T-shirts 

estampadas; botas impermeáveis; chapéus impermeáveis; casacos impermeáveis; fatos im-

permeáveis; calças impermeáveis; gabardines; fatos-macacos; faixas para vestir; camisas; 

conjuntos de alções [vestuário]; calções; saias; meias-chinelo; chinelos; peúgas; vestidos 

para tomar banhos de sol; camisolas; «sweatshirts»; blusas de alças; t-shirts; calças; roupa 

interior.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa, azul, laranja, preta, verde, amarela, roxa e vermelha tal como re-

presentadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/078608

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de diversão adaptados para utilização com receptores de televisão; bolas para 

jogos; bolas de malabarismo; mesas de bilhar; jogos de tabuleiro; blocos de construção 
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[brinquedos]; jogos de construção; tabuleiros de jogos de damas; damas [jogos], jogos de 

xadrez; tapetes de actividades infantis; brinquedos e jogos infantis; enfeites e decorações 

de árvores de Natal; carrosséis e dispositivos de divertimento operados com moedas para 

áreas públicas como centros comerciais; papelinhos de Carnaval; contadores [discos] para 

jogos; sacos de críquete; copos para jogos de dados; jogos de dardo; jogos de dados; bone-

cas; camas para bonecas; roupas para bonecas; biberões para bonecas; casas de bonecas; 

quartos de bonecas; jogos de dominó; jogos didácticos; cotoveleiras [artigos de desporto]; 

máquinas electrónicas de jogos didácticos para crianças; brinquedos electrónicos didácti-

cos; bombons explosivos [bombons com petardos]; jogos e brinquedos; patins de gelo; pa-

tins em linha; quebra-cabeças; caleidoscópios; carretos para papagaios de papel; papagaios 

de papel; joelheiras  [artigos de desporto]; mah-jong; berlindes para jogos; mobiles [brin-

quedos]; brinquedos musicais; redes para desporto; artigos de fantasia para festas, bailes 

[brindes para festas, brindes]; chapéus de papel para festas; jogos de salão; brinquedos de 

plástico; brinquedos de plástico para uso no banho; balões para brincar; bolas para jogar; 

cartas para jogar; brinquedos de pelúcia; jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; sacos 

de boxe; fantoches; raquetes; veículos de brinquedo controlados por rádio; chocalhos [brin-

quedos]; jogos de argolas; patins; pranchas de vela; kits de modelos à escala [brinquedos]; 

modelos de veículos à escala; trotinetes [brinquedos]; caneleiras [artigos de desporto]; vo-

lantes; boliche [jogos]; escorregas [brinquedos]; «snowboards»; bolas de sabão [brinquedos]; 

brinquedos solares; piões [brinquedos]; bolas de apertar usadas para aliviar o stress; bolas 

para alívio do stress para exercícios das mãos; brinquedos empalhados; pranchas de surf; 

pranchas de natação para uso recreativo; coletes de natação; piscinas [brinquedos]; ba-

louços; mesas de matraquilhos; bonecas falantes; ursos de pelúcia; animais de brinquedo; 

carros de brinquedo; figuras de brinquedo; máscaras de brinquedo; veículos de brinquedo; 

apitos de brinquedo; trampolins; brinquedos de corda; protecções para os pulsos [artigos 

esportivos]; ioiôs.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa, azul, laranja, preta, verde, amarela, roxa e vermelha tal como re-

presentadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/078609

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/05

[730] 申請人 Requerente : Alice Taylor

[730] 申請人 Requerente : Thomas Taylor

 地址 Endereço : 32 rue de Picardie, 75003 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 : Produção de filmes em DVD e CD-ROM; edição e publicação de matéria e textos impres-

sos, excepto textos publicitários; edição de material impresso contendo imagens, excepto 

para fins publicitários; actividades de entretenimento e culturais; entretenimento sob a 

forma de séries televisivas de animação; publicação multimédia de material impresso; pro-

dução de filmes, e programas audiovisuais e de televisão; fornecimento on-line de livros 

de banda desenhada e de romances ilustrados não descarregáveis; prestação de serviços de 

entretenimento didáctico para crianças em centros de explicações depois das aulas; pres-
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tação de entretenimento de vídeo de cinema, televisão e de música através de um web site 

interactivo; publicação de livros, revistas e textos, com excepção de textos publicitários; 

publicação de calendários; entretenimento de rádio, Internet e televisão; registo, produção 

e distribuição de gravações de filmes, vídeo e áudio, programas de rádio e de televisão; alu-

guer de fitas de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores rosa, azul, laranja, preta, verde, amarela, roxa e vermelha tal como re-

presentadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/080626

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/15

[730] 申請人 Requerente : Sandals Resorts International 2000 Limited

 地址 Endereço : Caves Village, West Bay Street, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes, produtos de im-

pressão; artigos para encadernação; catálogos de recordações; revistas de viagens e férias; 

cartões de desconto [sem ser codificados ou magnéticos]; fotografias; cartazes; artigos de 

papelaria, papel de carta e sobrescritos; canetas e lápis, adesivos (matérias colantes) e ma-

terial adesivo para papelaria e para uso doméstico; material para artistas; pincéis; carac-

teres de impressão; clichés; máquinas de escrever e artigos de escritório com excepção dos 

móveis; material de instrução e de ensino com excepção dos aparelhos; matérias plásticas 

para embalagem não incluídas noutras classes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080627

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/15

[730] 申請人 Requerente : Sandals Resorts International 2000 Limited

 地址 Endereço : Caves Village, West Bay Street, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios e de hotéis e administração de hotéis; serviços de gestão de hotéis; 

serviços de publicidade relacionados com viagens e alojamento em hotéis; organização e 

supervisão de planos de fidelidade e planos de incentivos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/080628

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/15

[730] 申請人 Requerente : Sandals Resorts International 2000 Limited

 地址 Endereço : Caves Village, West Bay Street, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; organização de cruzeiros; serviços de organização de excursões; reserva de lu-

gares para viagens; aluguer de equipamentos de mergulho submarino; reservas de viagens; 

organização de passeios turísticos; serviços de planeamento e organização de viagens de 

lua-de-mel; organização e planeamento de viagens de férias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080629

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/15

[730] 申請人 Requerente : Sandals Resorts International 2000 Limited

 地址 Endereço : Caves Village, West Bay Street, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis, estâncias hoteleiras, motéis e pensões; serviços de alojamento; serviços 

de reservas de hotéis; fornecimento de instalações para conferências e reuniões; serviços 

de restaurante, bar e café; serviços de catering; serviços de cafetaria; fornecimento de ins-

talações para casamentos e recepções de casamento; serviços de planeamento de luas-de-

-mel (alojamento); serviços de planeamento de férias (alojamento); serviços de catering; 

incluindo o fornecimento de bolos festivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080630

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/15

[730] 申請人 Requerente : Sandals Resorts International 2000 Limited

 地址 Endereço : Caves Village, West Bay Street, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos, nomeadamente, serviços de «baby-sitter», serviços de cuidados infantis, 

serviços de planeamento de casamentos, incluindo serviços de planeamento de luas-de-mel, 

serviços de planeamento de férias, planeamento de cerimónias de casamento, organização 

de cerimónias de casamento, elaboração de listas de convidados de casamento, convites, 

encomendas de serviço marcações de lugares, organização e coordenação de listas de pre-

sentes de casamento, aluguer e fornecimento de vestuário e joalharia para casamentos ou 
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outras cerimónias, serviços de empregada e de criado de quarto, fornecimento de flores e 

arranjos florais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080631

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/15

[730] 申請人 Requerente : Sandals Resorts International 2000 Limited

 地址 Endereço : Caves Village, West Bay Street, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes, produtos de im-

pressão; artigos para encadernação; catálogos de recordações; revistas de viagens e férias; 

cartões de desconto [sem ser codificados ou magnéticos]; fotografias; cartazes; artigos de 

papelaria, papel de carta e sobrescritos; canetas e lápis, adesivos (matérias colantes) e ma-

terial adesivo para papelaria e para uso doméstico; material para artistas; pincéis; carac-

teres de impressão; clichés; máquinas de escrever e artigos de escritório com excepção dos 

móveis; material de instrução e de ensino com excepção dos aparelhos; matérias plásticas 

para embalagem não incluídas noutras classes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080632

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/15

[730] 申請人 Requerente : Sandals Resorts International 2000 Limited

 地址 Endereço : Caves Village, West Bay Street, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios e de hotéis e administração de hotéis; serviços de gestão de hotéis; 

serviços de publicidade relacionados com viagens e alojamento em hotéis; organização e 

supervisão de planos de fidelidade e planos de incentivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080633

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/15

[730] 申請人 Requerente : Sandals Resorts International 2000 Limited

 地址 Endereço : Caves Village, West Bay Street, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; organização de cruzeiros; serviços de organização de excursões; reserva de lu-

gares para viagens; aluguer de equipamentos de mergulho submarino; reservas de viagens; 

organização de passeios turísticos; serviços de planeamento e organização de viagens de 

lua-de-mel; organização e planeamento de viagens de férias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080634

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/15

[730] 申請人 Requerente : Sandals Resorts International 2000 Limited

 地址 Endereço : Caves Village, West Bay Street, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis, estâncias hoteleiras, motéis e pensões; serviços de alojamento; serviços 

de reservas de hotéis; fornecimento de instalações para conferências e reuniões; serviços 

de restaurante, bar e café; serviços de catering; serviços de cafetaria; fornecimento de ins-

talações para casamentos e recepções de casamento; serviços de planeamento de luas-de-

-mel (alojamento); serviços de planeamento de férias (alojamento); serviços de catering; 

incluindo o fornecimento de bolos festivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080635

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/15

[730] 申請人 Requerente : Sandals Resorts International 2000 Limited

 地址 Endereço : Caves Village, West Bay Street, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos, nomeadamente, serviços de «baby-sitter», serviços de cuidados infantis, 

serviços de planeamento de casamentos, incluindo serviços de planeamento de luas-de-mel, 

serviços de planeamento de férias, planeamento de cerimónias de casamento, organização 

de cerimónias de casamento, elaboração de listas de convidados de casamento, convites, 

encomendas de serviço marcações de lugares, organização e coordenação de listas de pre-

sentes de casamento, aluguer e fornecimento de vestuário e joalharia para casamentos ou 

outras cerimónias, serviços de empregada e de criado de quarto, fornecimento de flores e 

arranjos florais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081310

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : PARSONS MUSIC LTD

 地址 Endereço : 8/F., Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsimshatsui, 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 : 15

[511] 產品 Produtos : Pianos, instrumentos musicais electrónicos, instrumentos musicais, castanholas, instrumen-

tos musicais de corda, tambores [instrumentos musicais], sintetizadores de música, regula-

dores de intensidade para pianos mecânicos, guitarras, instrumentos de percussão, baixos 

[instrumentos musicais], órgãos electrónicos, instrumentos musicais dedilhados, teclados 

para instrumentos musicais, clarins [instrumentos musicais], teclados de piano, cordas de 

piano, teclas de piano, rolos de música [piano], cornetas [instrumentos musicais].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081311

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : PIANOFORCE ENTERPRISES LTD

 地址 Endereço : 8/FL., Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Juke boxes [música], aparelhos de gravação de som, aparelhos de diversão adaptados para 

utilização com um ecrã ou monitor externo, altifalantes com amplificadores incorporados, 

altifalantes, receptores de áudio e vídeo, arquivos de música descarregáveis, máquinas 

electrónicas de ensino e de estudo, software, CDs audiovisuais, software de computador 

[gravado], publicações electrónicas [descarregáveis], programas de computador [software 

descarregável], suportes de gravação de som, microfones, aparelhos de transmissão de som, 

aparelhos estereofónicos pessoais, aparelhos de reprodução de som, componentes electro-

acústicos, dispositivos periféricos de computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081312

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : PIANOFORCE ENTERPRISES LTD

 地址 Endereço : 8/FL., Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsimshatsui, 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 : 15

[511] 產品 Produtos : Pianos, instrumentos musicais electrónicos, instrumentos musicais, castanholas, instrumen-

tos musicais de corda, tambores [instrumentos musicais], sintetizadores de música, regula-



6292 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 19 期 —— 2014 年 5 月 7 日

dores de intensidade para pianos mecânicos, guitarras, instrumentos de percussão, baixos 

[instrumentos musicais], órgãos electrónicos, instrumentos musicais dedilhados, teclados 

para instrumentos musicais, clarins [instrumentos musicais], teclados de piano, cordas de 

piano, teclas de piano, rolos de música [piano], cornetas [instrumentos musicais].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081787

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

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

acústicos; 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 ter-

ceiros; software de autenticação; 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 aces-

so, 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 marketing; software e 

periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores 

portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pes-

soais; 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; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extin-

tores; hardware e firmware para computadores; software para computadores (incluindo 

software descarregável da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da 

Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones mó-

veis; 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 teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; 

dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicio-

namento global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de 
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vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para 

equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas 

de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticos, 

distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/09 302760417 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081788

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos 

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; todos estes produtos, incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/09 302760417 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081789

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria 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 co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria 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 aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des 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 infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através da qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação 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 pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores 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; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; 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; forneci-

mento 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 co-

municação para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses pro-
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dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; 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 catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; 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 retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens 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 cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; serviços 

de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivíduos 

e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 
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comunitários; consultadoria, informação e serviços de aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/09 302760417 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081790

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; 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, 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 
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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 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 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 mun-

diais; 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; todos os serviços in-

cluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/09 302760417 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081791

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto in-

teractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; 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 
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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 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 

educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação 

relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de 

consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos 

os serviços incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/09 302760417 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081792

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; 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 
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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 software 

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 

software; 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-

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 telecomunicações; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com 

os serviços atrás referidos; 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; todos os ser-

viços incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/09 302760417 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081793

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção 

pessoal; aluguer de aparelhos; autenticação em linha de assinaturas electrónicas; prestação 

de serviços de protecção através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção 

contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios; serviços de monitorização de alarmes con-

tra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de 

monitorização de alarme; serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; con-

cessão de licenças de dados digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; compila-

ção, criação e manutenção de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para 

fins de segurança; serviços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança 

para a protecção dos bens e dos indivíduos; serviços funerários; serviços de informações, 

consultadoria e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/09 302760417 中國香港 Hong Kong, China

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serviços de autenticação para segurança informática», por pertencer a outra 

classe.

[210] 編號 N.º : N/081797

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : Intel Corporation

 地址 Endereço : 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores, computadores portáteis; minicomputadores; hardware de computador; 

software de computador; hardware e software de reconhecimento de voz; software de conver-

são de voz em texto; aplicações de software activadas por voz; software de reconhecimento 

de caracteres; software de computador no campo da linguagem natural, discurso, orador, 

língua, reconhecimento de voz, reconhecimento da impressão de voz («voice–print»); 

hardware e software para sistemas de máquinas fotográficas 3D usadas no rastreamento 

ocular e reconhecimento de gestos; aparelhos de segurança electrónica e aparelhos de 

vigilância; software e hardware de segurança utilizando tecnologia de rastreamento ocu-

lar e de gestos; telefones celulares; telefones móveis; telefones inteligentes; organizadores 

pessoais electrónicos portáteis e de mão; aparelhos e dispositivos electrónicos de consumo; 

televisores, leitores de música digitais, leitores de DVD, gravadores, criadores e gravadores 

(«creators and burners»), dispositivos digitais pessoais, câmaras fotográficas digitais e gra-

vadores digitais, produtos de «home theater», jogos de vídeo, controladores de áudio, con-
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troladores de vídeo, câmaras de vídeo; placas gráficas, unidades de processamento gráfico 

(GPU), conjuntos de microplacas (chips) gráficas, processadores visuais, co-processadores 

visuais, dispositivos de apoio, software, e hardware; software de computador para gestão 

de informações pessoais; software de gestão de bases de dados; software de sincronização 

de bases de dados; circuitos integrados; memórias de circuitos integrados; chips de circui-

tos integrados; conjuntos de chips de computador; processadores semicondutores; chips 

para processadores semicondutores; chips semicondutores; microprocessadores; placas de 

circuitos impressos; circuitos impressos, placas de circuitos integrados, placas de circuitos 

impressos e placas de circuitos eléctricos; placas de circuitos electrónicos; placas-mãe de 

computador; memórias de computador; sistemas operativos; microcontroladores; proces-

sadores de dados; unidades de processamento central (CPU); dispositivos de memória 

semicondutores; memórias de semicondutores e unidades de memória de semicondutores; 

processadores programáveis por software; microprocessadores digitais e ópticos; perifé-

ricos de computador; placas de circuitos de vídeo; placas de circuitos de áudio; placas de 

circuitos de áudio e vídeo; aceleradores gráficos de vídeo; aceleradores multimédia; proces-

sadores de vídeo; placas de vídeo; memórias de dados; hardware de computador, chips de 

computador e microprocessadores optimizados para vigilância de segurança electrónica; 

programas de software de algoritmo para a operação e controle de computadores; software 

de sistemas operativos de computador; sistemas operativos de computadores; extensões, 

ferramentas e utilitários de sistemas informáticos no domínio do software de aplicações 

para ligação de computadores pessoais, redes, aparelhos de telecomunicações e aplicações 

de redes informáticas mundiais; equipamento de telecomunicações informatizadas e de 

rede compostos por software de sistemas operativos; hardware e software de computador 

para melhoramento e fornecimento da transferência, transmissão, recepção, processamento 

e digitalização de informações de gráficos de áudio e de vídeo em tempo real; firmware de 

computador; software de sistemas operativos de computador, software utilitário de compu-

tador e outro software de computador usado para manter e operar sistemas informáticos; 

instalações de computadores; placas de memória; dispositivos de armazenamento; unida-

des «jump drive», unidades de memória Flash e mini-unidades «thumb drive»; sistemas de 

segurança para hardware e software de computador, firewalls, hardware para servidores de 

acesso a redes para a criação e manutenção de firewalls, hardware de VPN (redes privadas 

virtuais) e software operativo para servidores para a criação e manutenção de firewalls; 

software para garantir a segurança das redes de computadores; software para controle de 

acesso e segurança; hardware e software de computador para uso na protecção de redes 

de computadores contra roubo ou danificação de dados por utilizadores não autorizados; 

componentes para computadores; placas de computador para acelerar o tratamento da voz; 

placas de computador para acelerar o tratamento da voz, dados, imagem e vídeo: placas de 

memória instantânea e cartões de memória instantânea; equipamentos de telecomunica-

ções e redes de computadores, nomeadamente, sistemas operativos e de processamento; 

aparelhos e instrumentos de telecomunicações, encaminhadores, concentradores, servido-

res e interruptores informáticos; hardware e software de computador para o desenvolvi-

mento, manutenção e utilização de redes informáticas de área local e de área alargada; set-

-top boxes; dispositivos de controlo electrónico para interface e controlo de computadores 

e redes informáticas e de telecomunicações mundiais com emissões e equipamentos de te-

levisão e por cabo; aparelhos para testes e programação de circuitos integrados; aparelhos 

e dispositivos periféricos de memória para computadores; servidores para computadores de 

função fixa; hardware de rede de computadores; hardware e software para criação, facilita-

ção e gestão do acesso remoto a/das comunicações com redes locais (LAN), redes privadas 

virtuais (VPN), redes de área alargada (WAN) e redes informáticas mundiais; software 

operativo de encaminhadores, interruptores, concentradores e servidores; software e hardware 
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destinado ao fornecimento de acesso a utilizadores múltiplos a uma rede informática mun-

dial para pesquisa, recuperação, transferência, manipulação e difusão de um amplo leque 

de informações; hardware e software de computador para comunicações em redes sem 

fios; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de boletins informativos, livros, 

revistas, jornais, brochuras e livros brancos no domínio da electrónica, semicondutores, 

aparelhos e dispositivos electrónicos integrados, computadores, telecomunicações, diver-

timento, telefonia e telecomunicações com e sem fios; peças e acessórios estruturais para 

todos os produtos atrás referidos; manuais de instrução vendidos como uma unidade com 

os produtos atrás referidos e manuais de instrução electrónicos descarregáveis a partir de 

uma rede informática mundial; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, 

fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo 

(inspecção), de socorro e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribui-

ção, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos 

para o registo, a transmissão ou reprodução do som ou de imagens; suportes de registo 

magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros suportes de registo digital; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos 

de processamento de dados, computadores; software de computador; extintores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/18 47576 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/081841

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Musidor B.V.

 地址 Endereço : Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam, 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 : Registos fonográficos e videográficos; filmes preparados para exibição; discos; fitas; cas-

setes de vídeo e de fita; discos legíveis por laser, legíveis magneticamente e legíveis opti-

camente para o registo, a reprodução ou a transmissão do som; suportes de armazenagem 

do som e de vídeo pré-gravados; suportes para armazenagem do som e de vídeo digitais 

pré-gravados; discos compactos; CD-ROM; minidiscos; fitas de áudio digitais, cassetes, 

microplacas (chips) de computador e discos; fitas de vídeo digitais, cassetes, microplacas 

(chips) de computador e discos; aparelhos e instrumentos para o registo, a reprodução ou a 

transmissão do som ou de vídeo; software e programas de computador; elementos e partes 

constituintes de todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081842

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26
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[730] 申請人 Requerente : Musidor B.V.

 地址 Endereço : Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Artigos de vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081843

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Musidor B.V.

 地址 Endereço : Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Informações prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet, 

relacionadas com serviços de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081844

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Musidor B.V.

 地址 Endereço : Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes, cafeterias, snack-bares, bares, pubs, serviços de catering, fornecimento de 

alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081845

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26
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[730] 申請人 Requerente : Musidor B.V.

 地址 Endereço : Herengracht 566, 1017 CH AMSTERDAM, 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 : Registos fonográficos e videográficos; filmes preparados para exibição; discos; fitas; cas-

setes de vídeo e de fita; discos legíveis por laser, legíveis magneticamente e legíveis opti-

camente para o registo, a reprodução ou a transmissão do som; suportes de armazenagem 

do som e de vídeo pré-gravados; suportes para armazenagem do som e de vídeo digitais 

pré-gravados; discos compactos; CD-ROM; minidiscos; fitas de áudio digitais, cassetes, 

microplacas (chips) de computador e discos; fitas de vídeo digitais, cassetes, microplacas 

(chips) de computador e discos; aparelhos e instrumentos para o registo, a reprodução ou a 

transmissão do som ou de vídeo; software e programas de computador; elementos e partes 

constituintes de todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081846

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Musidor B.V.

 地址 Endereço : Herengracht 566, 1017 CH AMSTERDAM, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Artigos de vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081847

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Musidor B.V.

 地址 Endereço : Herengracht 566, 1017 CH AMSTERDAM, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Informações prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet, 

relacionadas com serviços de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081848

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : Musidor B.V.
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 地址 Endereço : Herengracht 566, 1017 CH AMSTERDAM, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes, cafeterias, snack bares, bares, pubs, serviços de catering, fornecimento de 

alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082256

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/13

[730] 申請人 Requerente : Caffè Nero Group Limited

 地址 Endereço : 3 Neal Street, 2nd Floor, London WC2H 9PU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comida e bebida; restaurante e fornecimento de refeições; 

serviços de restaurante de sirva-se a si próprio; serviços de snack bar; serviços de café; ser-

viços de refeições para consumir fora; bares de café e casas de café, serviços de restaurante 

para servir fora e serviços de restaurantes de comida para fora; serviços de fornecimento 

de café para escritórios; serviços de abastecimento de café para escritório; preparação de 

comida; preparação de refeições pronto-a-comer e bebidas; serviços de informação, acon-

selhamento e consultoria para todos os serviços supramencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082319

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/14

[730] 申請人 Requerente : Alpargatas S.A.

 地址 Endereço : Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, Brasil

 國籍 Nacionalidade : 巴西 Brasileira 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Porta-chaves.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082320

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/14

[730] 申請人 Requerente : Alpargatas S.A.

 地址 Endereço : Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, Brasil

 國籍 Nacionalidade : 巴西 Brasileira 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de cintura, sacos de desporto, sacos de praia, sacos para sapatos, sacos de vestuário 

para viagens, mochilas, armações de malas de mão, bolsas [acessórios de caça], bolsas de 

couro para embalagem, sacos de ferramentas de couro (vazios), bolsas de malha de corren-

tes, malas de mão, sacos de viagem, sacos para alpinistas, sacos para campistas, carteiras 

de bolso, estojos de toilette (vendidos vazios), chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, malas de 

viagem, mochilas, pastas, sacolas (escola), porta cartões, porta-chaves, sacos de compras, 

malas, carteira de moedas, estojos de cosméticos (vendidos vazios), carteira para passapor-

te, carteira para credenciais, carteira para cartão de crédito, carteira.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082321

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/14

[730] 申請人 Requerente : Alpargatas S.A.

 地址 Endereço : Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, Brasil

 國籍 Nacionalidade : 巴西 Brasileira 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis e produtos de matérias têxteis, nomeadamente roupa de casa, lenços, guardanapos, 

toalhas, toalhas de praia, todos incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082322

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/14

[730] 申請人 Requerente : Alpargatas S.A.

 地址 Endereço : Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, Brasil

 國籍 Nacionalidade : 巴西 Brasileira 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário em geral, designadamente calções curtos, jaquetas, bermudas, cuecas, t-shirts, 

vestuário para corrida, vestidos, calças de fato de treino, sweatshirts, meias, bonés, peúgas, 

meias de um modo geral, cuecas, uniformes, camisas polo, camisas sociais, calças sociais, 

calças para desporto, biquínis, bodies, saias compridas, saias curtas, palas para o sol, cha-

péus, sobretudos, casacos, fatos para homem, casacos para homem, parkas; calçado em 

geral, designadamente, sapatos de ténis, sapatos de desporto, calçado para a prática de 

desporto, chuteiras, botas para a prática de desporto, botas em geral, botas de cano curto, 

sapatos de ginástica, sandálias de banho, chinelas de banho, sandálias e sapatos sociais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082323

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/14

[730] 申請人 Requerente : Alpargatas S.A.

 地址 Endereço : Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, Brasil

 國籍 Nacionalidade : 巴西 Brasileira 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Agências de informação comercial; consultoria de gestão de negócios; assistência de ges-

tão comercial ou industrial; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins 

de venda a retalho, serviços de promoção de produto para terceiros; venda a retalho e por 

grosso de bonés e chapéus, vestuário, couro, imitação de couro, produtos de couro, produ-

tos de imitação de couro, artigos para desporto, artigos para a pratica de desporto, de bor-

racha, cordas ou fios, fios e fibras para uso têxtil, malas e maletas de viagem, equipamentos 

de máquinas, sacos plásticos para embalagem, matérias primas fibrosas, matérias têxteis, 

resinas artificiais não processadas, resinas naturais em bruto, sapatos, chinelos, e toldos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082391

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/17

[730] 申請人 Requerente : 潘俊海 

 地址 Endereço : 中國安徽省阜陽市潁泉區蘇屯鄉大劉行政村潘莊86號1戶 

 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；以水果為主的零食小吃；腌製蔬菜；蛋；牛奶製品；食用油；精製堅果仁；食物蛋白；果凍；

魚製食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082472

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[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 
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acústicos; 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 ter-

ceiros; software de autenticação; 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 aces-

so, 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 marketing; software e 

periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores 

portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pesso-

ais; 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; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extin-

tores; hardware e firmware para computadores; software para computadores (incluindo 

software descarregável da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da 

Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones mó-

veis; 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 teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; 

dispositivos auditivos; altifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posiciona-

mento 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 armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticos, 

distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082473

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos 

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 
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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; todos estes produtos, incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082474

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria 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 co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria 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 aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des 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 infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 
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através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação 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 pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores 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; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; 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; forneci-

mento 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 co-

municação para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; 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 catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; 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 retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens 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 cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-
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gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivíduos 

e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; consultadoria, informação e serviços de aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082475

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; 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 
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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; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 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; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082476

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; 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, 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 
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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 contratos 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 um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 
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podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contratos 

e transaccionar negócios; 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 mun-

diais; 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; todos os serviços in-

cluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082477

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 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 



6316 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 19 期 —— 2014 年 5 月 7 日

e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 

alfandegário); serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082478

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto in-

teractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; 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 
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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 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 

educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação 

relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de 

consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos 

os serviços incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082479

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[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 re-

ferentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de hardware 

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 
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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; serviços de informação e assessoria relacionados com os serviços atrás 

referidos; todos os serviços incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082480

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção 

pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações cen-

trais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios; 

serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção 

de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e 

serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas, 

imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes 

de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; 

serviços funerários; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com 

os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082481

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[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; 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 ter-

ceiros; software de autenticação; 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 aces-

so, 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 marketing; software e 

periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores 

portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pesso-

ais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de trabalho informáticas; 
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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; extin-

tores; hardware e firmware para computadores; software para computadores (incluindo 

software descarregável da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da 

Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones mó-

veis; 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 teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; 

dispositivos auditivos; altifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicio-

namento global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de 

vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para 

equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas 

de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticos, 

distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082482

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; 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; todos estes produtos, incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 



N.º 19 — 7-5-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6321

[210] 編號 N.º : N/082483

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[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 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 : 35

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

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria 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 co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria 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 aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des 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 infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação 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 pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores 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; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; 

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 
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terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento 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 co-

municação para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; 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 catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; 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 retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens 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 cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivíduos 

e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 
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transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; consultadoria, informação e serviços de aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082484

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[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 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 : 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; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 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-
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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; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082485

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[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 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 : 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, 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 
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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 contratos 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 um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contratos 

e transaccionar negócios; 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 mun-

diais; 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; todos os serviços in-

cluídos na classe 38.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082486

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[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 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 : 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); serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082487

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[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 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 : 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 

interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; 

entretenimento 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 
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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 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 

educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação 

relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de 

consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos 

os serviços incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082488

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[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 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 : 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 

hardware 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 («laptops»), 
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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; serviços de informação e assessoria relacionados com os serviços atrás 

referidos; todos os serviços incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082489

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[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 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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção 
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pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações cen-

trais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios; 

serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção 

de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e 

serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas, 

imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes 

de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; 

serviços funerários; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com 

os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082543

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/23

[730] 申請人 Requerente : CROLEY FOODS MFG. CORP.

 地址 Endereço : London Drive, Brgy. Gulod, Novaliches, Quezon City, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；麵包；蛋糕；鹹餅乾；甜餅乾；糕點；三明治；穀製零食；威化餅。（全屬第30類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082590

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : City Football Group Limited

 地址 Endereço : Etihad Stadium, Etihad Campus, Manchester, M11 3FF, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 運動俱樂部服務；球迷俱樂部服務。（全屬第41類服務）  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/13 3021985 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/082591

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : City Football Group Limited
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 地址 Endereço : Etihad Stadium, Etihad Campus, Manchester, M11 3FF, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 運動俱樂部服務；球迷俱樂部服務。（全屬第41類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色、藍色、白色，如圖所示。 

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

2013/09/13 3021987 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/082718

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/28

[730] 申請人 Requerente : KTIS CORPORATION

 地址 Endereço : (Yeouido-dong, KT BD 10), 104, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 旅行陪伴；安排遊艇旅行；觀光旅遊；安排遊覽；旅行座位預定；旅行預定；旅行社（不包括預

定旅館）；導遊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082802

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/30

[730] 申請人 Requerente : TWG Tea Company Pte Ltd

 地址 Endereço : 390 Havelock Road, #05-01, King’s Centre, Singapore 169662

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Bules de chá, chávenas de chá e pires, jarros para leite, açucareiros e bacias, pratos, emba-

lagens para alimentos; escoadores de chá, caixas para chá, recipientes de metal para chá, 

infusores para chá, coador para chá, louça de porcelana chinesa (excepto cutelaria), louça 

de porcelana.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082803

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/30

[730] 申請人 Requerente : TWG Tea Company Pte Ltd

 地址 Endereço : 390 Havelock Road, #05-01, King’s Centre, Singapore 169662

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, bebidas à base de café; chá, chá preto (chá inglês), aromas de chá, bebidas à base de 

chá, chá aromatizado com sabor a fruta, chás de frutas, bebidas à base de chá, chá de Ro-

oibos (chá vermelho), chá de ervas, chá com leite (chai tea), chá verde, chá verde japonês, 

chá Oolong (chá chinês), chás aromáticos, bebidas feitas com chá, chá gelado, pacotes de 

chá, extractos de chá; essências de chá; chá para infusões; especiarias; açúcar, chocolates, 

chocolate em barra, pralinas, gelados comestíveis, gelados, sorvetes (gelos), sobremesas 

geladas, confeitos, bolos, artigos de pastelaria, maçarão (pastelaria), pastéis, bolachas, bis-

coitos, preparados aromáticos para pastelaria; temperos para alimentos (molhos), molhos 

(condimentos); iogurte gelado (confeitos gelados), maçapão, pastelão, pudins, pão, pãezi-

nhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082804

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/30

[730] 申請人 Requerente : TWG Tea Company Pte Ltd

 地址 Endereço : 390 Havelock Road, #05-01, King’s Centre, Singapore 169662

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho, serviços de vendas a grosso, gestão empresarial e organiza-

ção de instalações e recursos relacionados com velas aromatizadas, café, bebidas à base de 

café, chá, chá preto (chá inglês), chá verde, chá de Rooibos (chá vermelho), chá de ervas 

(para fins alimentares), chá com leite (chai tea), chá Oolong, bebidas à base de chá, chá 

aromatizado com sabor a fruta, chá misturado, aromas de chá, chá gelado, pacotes de chá, 

extractos de chá, essências de chá, chá para infusões, especiarias; açúcar, chocolates, cho-

colate em barra, pastéis, gelados, gelado, sobremesas geladas, confeitos, bolos, maçarão 

(pastelaria), biscoitos, geleias, gelatinas para fins alimentares, compotas, flores e folhas, 

sendo géneros alimentícios secos, cozinhados ou preservados, bules de chá, chávenas de 

chá e pires, jarros para leite, açucareiros, tigelas, bacias, pratos, recipientes para alimentos, 

recipientes para chá, escoadores de chá, caixas para chá, recipientes de metal para chá, 

infusores para chá, cuadores de chá, coador para chá, louça de porcelana chinesa (excepto 

cutelaria), louça de porcelana, tabuleiros decorativos de vidro, cutelaria, louça de prata, 

material impresso, publicações, revistas, menus impressos; agregação, para o benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o transporte dos mesmos) permitindo 

aos clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos numa loja de vendas a 

retalho ou armazéns de venda a grosso ou num distribuidor ou num portal de mercadorias 

gerais na rede global de comunicações ou a partir dum catálogo de mercadorias gerais por 
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encomendas por correio ou por meios de telecomunicações; promoção online e publicidade 

online numa rede de computador e serviços de loja de vendas a retalho; serviços de asses-

soria de negócios e de gestão comercial; serviços de aconselhamento e consultoria relacio-

nados com serviços de apresentação para mercadorias; prestação de assessoria e assistência 

comercial na implementação e gestão de lojas de vendas a retalho; serviços de franquias 

(compra de grupos, publicidade de grupos), serviços de gestão de assessoria relacionados 

com franquias; oferta de aconselhamento técnico (comercial) e consultoria de gestão de ne-

gócios e assistência na implementação e operação de boutiques de vendas a retalho de chá 

e salões de chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082805

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/30

[730] 申請人 Requerente : TWG Tea Company Pte Ltd

 地址 Endereço : 390 Havelock Road, #05-01, King’s Centre, Singapore 169662

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; cafés; restaurantes; salões de chá; casas 

de chá e quartos com serviços de chá; serviços de provas de chá (fornecimento de bebidas); 

serviços de informação relacionados com fornecimento de chás; provisão de informação 

relacionadas com serviços de fornecimento de comida e bebida.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082827

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/05

[730] 申請人 Requerente : Granuldisk AB

 地址 Endereço : Jagershillgatan 15, 213 75 Malmo, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

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

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; preparados para lavagem de louça e aditivos para 

máquinas de lavar louça para uso em restaurantes e cozinhas grandes, granulados de plás-

tico para limpar louça em máquinas de lavar louça e máquinas de limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e azul/turquesa.
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[210] 編號 N.º : N/082828

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/05

[730] 申請人 Requerente : Granuldisk AB

 地址 Endereço : Jagershillgatan 15, 213 75 Malmo, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas para lavagem de roupa e para fins de limpeza; máquinas de lavar louça, máqui-

nas para uso na lavagem de roupa, máquinas para limpeza de objectos de grande escala e 

máquinas para limpeza de artigos muito sujos, para uso em cozinhas grandes, empresas e 

indústrias e peças e acessórios para os mesmos, nomeadamente embalagens e cestos para 

louça, suportes para transportar louça; divisórias (peças para máquinas de lavar louça), 

suportes, inserções e prateleiras para embalagens; aparelhos eléctricos para cozinhar; sepa-

radores de condensação; ferramentas para máquinas; motores e mecanismos (excepto para 

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

veículos terrestres).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e azul/turquesa.

[210] 編號 N.º : N/082829

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/05

[730] 申請人 Requerente : Granuldisk AB

 地址 Endereço : Jagershillgatan 15, 213 75 Malmo, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 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, se-

cagem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários; sanitas, banheiras, chuveiros e 

peças e acessórios para os mesmos (incluídos nesta classe).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e azul/turquesa.

[210] 編號 N.º : N/082844

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : FJ Design Sarl

 地址 Endereço : Prairie 44, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué (incluídos nesta 

classe); joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relógios e instrumentos cronométricos e suas 

peças incluídas nesta classe.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082854

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : CIELO VENEZIA 1270 S.P.A.

 地址 Endereço : Via Piazzon, 82, 36051 Olmo di Creazzo (VI), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082855

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : CIELO VENEZIA 1270 S.P.A.

 地址 Endereço : Via Piazzon, 82, 36051 Olmo di Creazzo (VI), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082946

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : Fig & Olive International LLC

 地址 Endereço : 3rd Floor, 133 West 19th Street, New York, NY 10011, 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 : Carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutas e vegetais em conserva, secos e cozi-

nhados; vegetais em pó; tapenadas; gelatinas, geleias, compotas; ovos, leite e produtos lác-

teos; óleos e gorduras alimentares, azeite, azeitonas conservadas; anchovas; ervas conser-

vadas; azeitonas engarrafadas; tomates secos; tapenadas; vegetais e saladas; charcutarias; 

queijos; figos e azeitonas para barrar; compota de figo; entradas/aperitivos empacotados 

preparados consistindo primariamente de carne, peixe, aves ou vegetais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082947

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : Fig & Olive International LLC

 地址 Endereço : 3rd Floor, 133 West 19th Street, New York, NY 10011, 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, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinhas e preparados de cereal, 

pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelos; mel, xarope de melaço; levedura, fermen-

to em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar, 

bolachas; sobremesas de pastelaria; artigos de pastelaria; tartes; paninis; sanduíches; co-

berturas de chocolate com nozes; temperos para saladas; chá de ervas; mel; massa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082948

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : Fig & Olive International LLC

 地址 Endereço : 3rd Floor, 133 West 19th Street, New York, NY 10011, 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 : Provisão de serviços para fornecimento de comida e bebida; lojas de café; cafetarias; canti-

nas; snack bars; restaurantes self-service; provisão de comida e bebida (refeições); serviços 

de fornecimento de refeições; serviços de hotelaria; acolhimento temporário; serviços de 

bar; serviços de informação, aconselhamento e consultoria relacionados com todos os su-

pramencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082977

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : TimkenSteel Corporation

 地址 Endereço : 1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, OH 44706, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Carbono e ligas de aço em lingote, agitadores, forjas, biletes, barras e moldes para tubos e 

carbonos e componentes para ligas de aço em forma maquinada, forjada, formados, perfu-

rados, extrudidos e em estado de corte, nomeadamente produtos semi-acabados feitos de 

carbono e ligas de aço em forma de anéis para suporte, para automóveis, para perfuração, 

para combustíveis, gás, motores, peças militares, para a mina, para a construção, equipa-

mento para rodovias/estradas, caminhos-de-ferro, transmissão e para aplicação em energia 

eólica na classe 6.
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[540] 商標 Marca : 

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

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

2014/01/30 86/179,369 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/083010

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Alfred Dunhill Limited

 地址 Endereço : 15 Hill Street, London W1J 5QT, England

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, água de toilete, água de perfume, colónias; óleos essenciais; cosméticos; pre-

parados para banho e duche; sabões de toilete; desodorizantes corporais; cremes e geleias 

para o rosto, corpo e mãos; preparados para toilete não medicinais; produtos para protec-

ção do sol; preparados para o cuidado do cabelo; champôs; geleias, pulverizadores, espu-

mas e bálsamos para penteados e tratamento do cabelo; dentífricos; anti-transpirantes; de-

sodorizantes para o uso pessoal; preparados para barbear; preparados para após barbear.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/07 12290383 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083011

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Alfred Dunhill Limited

 地址 Endereço : 15 Hill Street, London W1J 5QT, England

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos ópticos, óculos, óculos de sol; estojos, armações, cordões e cor-

rentes para óculos e óculos de sol, lupas; binóculos; estojos para transportar computadores, 

estojos para discos compactos; invólucros e estojos para telefones portáteis; bússolas; ócu-

los protectores para desporto; aparelhos de medida; tapetes para ratos; peças e acessórios 

para todos os artigos supracitados.
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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

2013/11/07 12290383 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083012

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Alfred Dunhill Limited

 地址 Endereço : 15 Hill Street, London W1J 5QT, England

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Chaveiros, argolas para chaves; artigos de joalharia; botões de punho; barras para gravata; 

molas para gravata; molas para lenços de pescoço; alfinetes para gravata; alfinetes de lape-

la; pedras preciosas; artigos de relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios, relógios 

de mesa e parede, correias para relógios, braceletes para relógios; peças e acessórios para 

todos os artigos supramencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/07 12290383 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083013

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Alfred Dunhill Limited

 地址 Endereço : 15 Hill Street, London W1J 5QT, England

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Impressos, instrumentos de escrita, bolsas para instrumentos de escrita; estojos para ofer-

ta de instrumentos de escrita; tintas e recargas, artigos de papelaria; estojos de escrita, 

agendas, conjuntos de secretária, canetas, lápis; suportes para canetas e lápis; pisa-papéis, 

diários; tinteiros e bases para tinteiros; carteiras para passaportes, carteiras para livros de 

cheques, capas para livros de cheques; estojos para canetas e lápis; carteiras e estojos para 

documentos, álbuns; anteparos para livros; aparos para caneta; molas para dinheiro; peças 

e acessórios para os artigos supramencionados.
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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

2013/11/07 12290383 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083014

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Alfred Dunhill Limited

 地址 Endereço : 15 Hill Street, London W1J 5QT, England

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Artigos feitos em couro e imitação de couro; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas; banquinhos dobráveis para caça; bordões; coleiras para animais 

de estimação; malas de viagem, sacos e estojos, sacos de lona para compras, sacos de praia, 

sacolas, sacos para artigos de toilete; malas de viagem; pastas de couro, malas para docu-

mentos, sacos para ginásio, bolsinhas, malas para roupa, mochilas, estojos e carteiras para 

cartões de crédito, estojos para chaves, chaveiros, porta-chaves, carteiras, porta-moedas, 

sacos de mão; peças e acessórios para os artigos supramencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/07 12290383 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083015

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Alfred Dunhill Limited

 地址 Endereço : 15 Hill Street, London W1J 5QT, England

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

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

2013/11/07 12290383 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083016

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Alfred Dunhill Limited

 地址 Endereço : 15 Hill Street, London W1J 5QT, England

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/07 12290383 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083017

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Alfred Dunhill Limited

 地址 Endereço : 15 Hill Street, London W1J 5QT, England

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Artigos para fumadores e fósforos; peças e acessórios para todos os artigos para supramen-

cionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/07 12290383 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083018

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Alfred Dunhill Limited

 地址 Endereço : 15 Hill Street, London W1J 5QT, England

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39
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[511] 服務 Serviços : Reservas de viagens; reserva de transportes.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/07 12290383 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083019

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Alfred Dunhill Limited

 地址 Endereço : 15 Hill Street, London W1J 5QT, England

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de clube, entretenimento; marcação de entretenimento; serviços 

de clubes de ginástica; apresentações de cinema.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/07 12290383 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083020

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Alfred Dunhill Limited

 地址 Endereço : 15 Hill Street, London W1J 5QT, England

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de comidas e bebidas; serviços de restaurante; marcação de lugares em res-

taurante; reserva de alojamento temporário; serviços de bar; aluguer de salas de reuniões; 

serviços de alojamento em hotéis; serviços de hotel.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/07 12290383 聯盟商標 Marca Comunitária
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[210] 編號 N.º : N/083021

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : Alfred Dunhill Limited

 地址 Endereço : 15 Hill Street, London W1J 5QT, England

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de salão de beleza; serviços de salão de cabeleireiro; serviços de termas; serviços 

de sauna.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/07 12290383 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083026

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : L.Gourmel

 地址 Endereço : La Couture, Gente 16130, 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, com excepção das cervejas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083118

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : The Apparel Maker, LLC

 地址 Endereço : 883 Trinity Drive, Lewisville, TX 75056, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário pronto-a-vestir; camisas; t-shirts; camisas de man-

ga curta; camisetas desportivas de alças; pulôveres/camisolas de lã para senhora; calças; fa-

tos de banho; chapéus; meias de vidro; luvas (vestuário); lenços de cabeça; cintos (vestuário); 

faixas para vestuário.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083119

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : The Apparel Maker, LLC

 地址 Endereço : 883 Trinity Drive, Lewisville, TX 75056, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário pronto-a-vestir; camisas; t-shirts; camisas de man-

ga curta; camisetas desportivas de alças; pulôveres/camisolas de lã para senhora; calças; fa-

tos de banho; chapéus; meias de vidro; luvas (vestuário); lenços de cabeça; cintos (vestuário); 

faixas para vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083120

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : The Apparel Maker, LLC

 地址 Endereço : 883 Trinity Drive, Lewisville, TX 75056, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário pronto-a-vestir; camisas; t-shirts; camisas de man-

ga curta; camisetas desportivas de alças; pulôveres/camisolas de lã para senhora; calças; fa-

tos de banho; chapéus; meias de vidro; luvas (vestuário); lenços de cabeça; cintos (vestuário); 

faixas para vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083121

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : The Apparel Maker, LLC

 地址 Endereço : 883 Trinity Drive, Lewisville, TX 75056, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário pronto-a-vestir; camisas; t-shirts; camisas de man-

ga curta; camisetas desportivas de alças; pulôveres/camisolas de lã para senhora; calças; fa-

tos de banho; chapéus; meias de vidro; luvas (vestuário); lenços de cabeça; cintos (vestuário); 

faixas para vestuário.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083122

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : The Apparel Maker, LLC

 地址 Endereço : 883 Trinity Drive, Lewisville, TX 75056, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário pronto-a-vestir; camisas; t-shirts; camisas de man-

ga curta; camisetas desportivas de alças; pulôveres/camisolas de lã para senhora; calças; fa-

tos de banho; chapéus; meias de vidro; luvas (vestuário); lenços de cabeça; cintos (vestuário); 

faixas para vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083123

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : The Apparel Maker, LLC

 地址 Endereço : 883 Trinity Drive, Lewisville, TX 75056, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário pronto-a-vestir; camisas; t-shirts; camisas de man-

ga curta; camisetas desportivas de alças; pulôveres/camisolas de lã para senhora; calças; fa-

tos de banho; chapéus; meias de vidro; luvas (vestuário); lenços de cabeça; cintos (vestuário); 

faixas para vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083133

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : Bottega Veneta SA

 地址 Endereço : Via Industria 19, Cadempino, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Agregação para o benefício de terceiros de uma variedade de produtos excluindo o trans-

porte dos mesmos, tais como artigos de perfumaria, cosméticos, velas, artigos de corte, 
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estojos e capas para telemóveis, computadores tablet, computadores, leitores de livros elec-

trónicos, correias para telemóveis, pen drives, computadores, aparelhos fotográficos, câma-

ras de vídeo, óculos e óculos de sol, joalharia e bijutaria, instrumentos horológicos, porta-

-papel, tabuleiros para canetas, secretárias (mesas), mata-borrão para mesas e cestos de 

lixo de papel, sacos, carteiras e outros artigos em couro, chápeus-de-chupa, coleiras e trelas 

para animais de estimação, mobílias, espelhos, molduras para pinturas e fotografias, louças 

de vidro, porcelana e barro, utensílios domésticos e de cozinha, taças para cães, casas para 

cães, pulverizadores de perfume, louça de mesa, cobertores para mesa, toalhas e tapetes 

de mesa, cobertas para cama, almofadas e lençóis, toalhas, vestuário, calçado e chapelaria, 

acessórios pessoais, permitindo aos clientes a conveniente apreciação e compra desses pro-

dutos, bem como fornecimento de serviços de lojas de vendas a retalho e por grosso para os 

produtos acima mencionados; serviços de comércio electrónico nomeadamente a provisão 

de informações sobre produtos através de redes de telecomunicação para fins de publicida-

de e vendas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083141

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 中山市瀛海長天進出口有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市石岐區岐頭岐興大街四巷4號（底層之一） 

 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 : 保鮮膜，包裝用塑膠膜，錫紙，包裝用紙袋或塑膠袋（信封、小袋），紙製或塑膠製垃圾袋，紙

製或塑膠製食品包裝用吸收紙，包裝用黏膠纖維紙，不乾膠紙，文具及家用自黏膠帶，衛生紙，

紙製餐桌用布，紙手帕，紙餐巾，紙製餐具墊，紙巾，木漿紙，複寫紙，記錄機用紙，文具或家用

膠條。  

[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“撲克牌”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/083142

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 珠海市華天隆經貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市吉大路2號C座1706房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 書籍；印刷出版物；圖畫；雕刻印刷品；平版印刷工藝品；書畫刻印作品；宣傳畫；油畫；照片

（印刷的）；期刊；影集；印刷品；書籍裝訂材料；書擋；水彩畫；紙；平面圖；書寫工具；手印器

具；小冊子（手冊）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083143

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : 珠海好印寶打印耗材有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市南屏科技工業園屏西五路3號二期廠房第二層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : 著色劑；染料；飲料色素；印刷油墨；複印機用碳粉；計算機、打印機、文字處理機墨盒；激光打

印機墨盒；油漆；金屬用保護製劑；松香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083153

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : M. Thierry SEBAGH

 地址 Endereço : 75ter, avenue de Wagram, 75017 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 : Produtos em couro e imitação de couro, baús e malas de viagem, malas de mão, sacos de 

viagem, sacos escolares, porta-moedas, carteiras, porta-cartões, caixas para canetas, pastas 

diplomáticas, mochilas e sacos escolares, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, 

chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083154

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/17

[730] 申請人 Requerente : M. Thierry SEBAGH

 地址 Endereço : 75ter, avenue de Wagram, 75017 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : Vestuário, roupa interior, vestuário de desporto excepto fatos de mergulho, cintos, luvas, 

calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083167

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/18

[730] 申請人 Requerente : PEAR TECHNOLOGIES LIMITED

 地址 Endereço : Avenida de Xian Xing Hai, Edifício Jardim Nam Ngon, Loja BA, r/c, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores pessoais; computadores portáteis; dispositivos electrónicos digitais telefóni-

cos e tablet móveis para o envio e a recepção de chamadas telefónicas e/ou dados digitais e 

para uso como computador de mão; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução 

de som ou de imagens; máquinas de jogos de computador, videofones, videotablets, progra-

mas de computador pré-gravados para gestão de informação pessoal, software de gestão 

de base de dados, software de correio e mensagem electrónicos, software de telechama-

das, hardware, software e firmware de computador, nomeadamente programas de sistema 

operativo, programas de software de computador de desenvolvimento de aplicações, para 

computadores pessoais e de mão ou dispositivos electrónicos digitais telefónicos móveis; 

produtos periféricos de dispositivos de computador, portáteis e telefones móveis; peças, 

utensílios e acessórios para todos os bens atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083168

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/18

[730] 申請人 Requerente : PEAR TECHNOLOGIES LIMITED

 地址 Endereço : Avenida de Xian Xing Hai, Edifício Jardim Nam Ngon, Loja BA, r/c, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Manutenção e actualização de software de computador; fornecer informação relacionada 

com software de computador por meio da internet e de outras redes de comunicação de 

computador e electrónicas; redes; fornecer consultadoria em ligações de rede, concepção 

de páginas web e publicidade digital; fornecer serviços informáticos de concepção de ges-

tão de relação com o consumidor e de soluções informáticas de negócio; fornecer serviços 

de alojamento de servidor; fornecer serviços de gestão de nomes de domínio; fornecer 

aplicações de software para dispositivos portáteis, tablets, computadores pessoais e compu-

tadores portáteis e gestão de centros de dados; consultadoria, todos os serviços atrás men-

cionados como entre empresas e todos os serviços atrás mencionados como entre empresa 

e consumidor ou consumidores.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083227

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : IDLF

 地址 Endereço : 10 rue du Mail, 75002 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 : 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 controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

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

acústicos ou ópticos, discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital, me-

canismos de pré-pagamento, caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento de 

processamento de dados de informação e computadores, extintores, software de jogos; pro-

gramas de software gravados, periféricos de computador; baterias eléctricas, sensores; ves-

tuário de protecção contra acidentes, radiação e dispositivos de protecção contra incêndios 

para uso pessoal contra acidentes; óculos (óptica); artigos de óptica, estojos para óculos, 

aparelhos de diagnóstico não para uso medicinal; cartões de memória para computadores 

ou telefones inteligentes, telefones inteligentes, sacos concebidos para laptops.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083228

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : IDLF

 地址 Endereço : 10 rue du Mail, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, metais 

preciosos e suas ligas; objectos de arte feitos de metais preciosos, caixas para joalharia, 

caixas, estojos de metais preciosos, pulseiras, correntes, molas de relógios ou vidros de 

relógios; correntes para chaves (de fantasia); estátuas ou estatuetas em metais preciosos; 

estojos ou estojos para relógios; medalhas.

[540] 商標 Marca : 



N.º 19 — 7-5-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6349

[210] 編號 N.º : N/083229

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : IDLF

 地址 Endereço : 10 rue du Mail, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de impressão, artigos para encadernação, fotografias, artigos de papelaria, adesi-

vos (matérias colantes) para uso doméstico ou de papelaria, materiais para artistas, pincéis, 

máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução e de 

ensino (excepto aparelhos); gravuras, papel, cartão, caixas de cartão ou de papel, cartazes, 

álbuns, mapas, livros, jornais, folhetos, brochuras; calendários, instrumentos de escrita, 

objectos de arte gravados ou litografados; gravuras (quadros) com moldura e sem moldura, 

aguarelas, desenhos e modelos para costura, instrumentos de desenho, lenços de papel, 

toa lhas de papel, roupa de mesa em papel, papel higiénico, sacos e envelopes, bolsas de pa-

pel ou plástico para embalagem, sacos para o lixo em papel ou plástico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083230

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : IDLF

 地址 Endereço : 10 rue du Mail, 75002 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 imitações de couro, peles de animais, baús e malas de viagem, chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e selaria; carteiras, porta-moedas, sacos, estojos para 

artigos de toilette não preenchidos, coleiras ou capas para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083231

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : IDLF

 地址 Endereço : 10 rue du Mail, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos; roupa de cama; tecidos para uso têxtil, tecidos elásticos, veludo, linho, roupa de 

casa, roupa de mesa não em papel; roupa de banho, excepto vestuário.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083232

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : IDLF

 地址 Endereço : 10 rue du Mail, 75002 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, camisas, vestuário de couro ou imitação de couro, cintos 

(vestuário), peles (vestuário), luvas (vestuário), lenços de cabeça e pescoço, gravatas, «ho-

siery», peúgas, chinelos, sapatos de praia, vestuário interior para esqui ou desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083266

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Hawthorne Enterprises Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, KY1-1112, 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 : Artigos ópticos, óculos, óculos de sol, armações para óculos, lupas, estojos para óculos e 

óculos de sol, peças e acessórios para todos os artigos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083267

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Ascent Solar Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 12300 Grant Street Thornton, Colorado 80241, 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 : Componentes adaptáveis portáteis de energia renovável à base de tecnologia solar, nomea-

damente células solares; sistemas adaptáveis portáteis de energia renovável à base de tec-

nologia solar compostos principalmente por células solares auto-suficientes para uso em 

geração, regulação e sistemas de armazenamento de energia; células solares incorporadas 

em carregadores para dispositivos electrónicos portáteis; células solares incorporadas em 

coberturas; células solares incorporadas em malas de viagem; células solares incorpora-

das em mochilas; células solares incorporadas em sistemas de filtração de ar ou de água; 

células solares incorporadas em sistemas de refrigeração de ar ou de água; células solares 

incorporadas em sistemas de purificação de ar ou de água; células solares incorporadas em 

chapéus-de-chuva; células solares incorporadas em tendas, pálios e encerados; células sola-

res incorporadas em brinquedos; células solares incorporadas em vestuário; células solares 

incorporadas em chapéus.
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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

2013/08/23 86/046,247 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/083268

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : PANESAR HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Granary House, The Grange, St. Peter Port, Guernsey GY1 2QG

 國籍 Nacionalidade : 海峽群島 Ilhas do Canal 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 船舶運輸。（全屬第39類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083281

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : ITOCHU Corporation

 地址 Endereço : 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka, 530-8448, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos; mochilas; sacos para campistas; sacos de desporto; mochilas de campismo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/11 2013-097307 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/083301

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de registo 

magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digi-
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tal; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; soft-

ware informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudiovisual; câmaras de vídeo; 

máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; discos 

compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); progra-

mas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para com-

putadores; programas para operação de computadores, gravados; dispositivos periféricos de 

computador; programas de computador (programas), gravados; programas de computador 

(software informático descarregável); software informático para computadores, gravados; 

danglers para telemóveis; discos magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros 

de música descarregáveis; toques descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publi-

cações electrónicas, descarregáveis; óculos; óculos de sol; filmes, expostos; auriculares, 

hologramas; caixas de som, musical; computadores portáteis; meios de dados magnéticos; 

microfones; acessórios para telemóveis; capas para telemóveis; aparelhos de monitorização, 

eléctricos; monitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); 

tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de dados ópticos; discos óp-

ticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; gira-discos; apare-

lhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de reprodução de sons; 

aparelhos de transmissão de sons; estojos para óculos; armações para óculos; óculos de sol; 

gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televisivos; 

dispositivos de memória USB; cassetes de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores de 

vídeo; estojos para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis e notebooks, 

leitores de media portáteis, câmaras fotográficas e outros equipamentos fotográficos; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático para jogos de vídeo; 

programas de jogos de computador multimédia interactiva; software informático de jogos 

para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software infor-

mático de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável em telemóveis, tablets e outros dispositi-

vos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Azul claro, branco, preto, vermelho, beige, castanho, verde, verde claro, amarelo.

[210] 編號 N.º : N/083302

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais (vestuário); calças para bebés (vestuário); lenços 

estampados (lenços); roupões de banho; sandálias de banho; chinelos para banho; toucas 
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para o banho; calções para banho; roupas de praia; sapatos para praia; calçado para praia; 

cintos (vestuário); boinas; babeiros, sem ser de papel; boas (para usar ao pescoço); botas; 

botas para desporto; soutiens; bonés (chapelaria); fatos de fantasia; vestuário para ginás-

tica; vestuário para desporto; vestuário de imitação de couro; vestuário de couro; casacos; 

vestidos; robes; abafos para as orelhas (vestuário); sandálias de esparto ou sandálias; calça-

do; luvas (vestuário); chapéus; bandoletes (vestuário); casacos (vestuário); camisolas de ma-

lha (vestuário); fatos «jumper»; artigos de malha (vestuário); langerie; fatos de máscaras; 

mitenes; cintos para dinheiro (vestuário); gravatas; onesies; vestuário exterior; roupa de 

noite; camisolas de noite; calças; chapéus de papel (vestuário); pulôveres; pijamas; vestuá-

rio pronto-a-vestir; sandálias; lenços de cabeça; camisas; sapatos; calções; toucas de banho; 

saias; máscaras para dormir; chinelos; peúgas; camisolas de malha sem gola; t-shirts; grava-

tas; calças; cuecas; roupa interior; coletes; vestuário impermeável.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Azul claro, branco, preto, vermelho, beige, castanho, verde, verde claro, amarelo.

[210] 編號 N.º : N/083303

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; divertimentos; 

arranjo e condução de workshops (formação); instalações para casinos (jogo) (provisão); 

informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

(electronic desktop publishing); serviços de animador; informações sobre entretenimento; 

produção de filmes, sem ser filmes de propaganda; jogo; serviços de jogo prestados on-line 

a partir de rede informática; aluguer de equipamento de jogo; operação de lotarias; organi-

zação de competições (educacionais ou entretenimento); organização de festas (entreteni-

mento); produção musical; produção de espectáculos; fornecimento de serviços de arcadas 

de diversões; prestação de serviços de karaoke; fornecimento de publicações electrónicas 

on-line, sem ser descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e pe-

riódicos on-line; instalações recreativas (fornecimento); serviços de escrita de guiões; escri-

ta de textos, sem ser textos publicitários; serviços de jogos electrónicos, incluindo provisão 

de jogos de computador on-line, em redes sociais ou através duma rede informática global; 

provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados com computadores e jogos 

electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em telemóveis, tablets e 

outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos singulares interac-

tivos e para jogadores múltiplos através da internet, redes electrónicas de comunicação ou 

através duma rede informática global; publicação de software de jogos para computador, 

jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, Azul claro, branco, preto, vermelho, beige, castanho, verde, verde claro, amarelo.

[210] 編號 N.º : N/083309

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : JOSEPH LIMITED

 地址 Endereço : 50 Carnwath Road, London, SW6 3JX, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083310

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : JOSEPH LIMITED

 地址 Endereço : 50 Carnwath Road, London, SW6 3JX, 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 relacionados com artigos de perfumaria, cosméticos, prepara-

dos de toilette não medicinais, sabonetes, preparados para limpeza e branqueamento, óleos 

essenciais, loções para o cabelo, dentífricos, couro e imitação de couro, baús, malas de via-

gem, sacos de mão, sacos, boldriés, pastas, chapéus-de-chuva, bengalas, pastas para docu-

mentos, carteiras, vestuário, calçado, chapelaria; congregação para o benefício de terceiros 

de uma variedade de artigos de perfumaria, cosméticos, preparados de toilette não medici-

nais, sabonetes, preparados para limpeza e branqueamento, óleos essenciais, loções para o 

cabelo, dentífricos, couro e imitação de couro, baús, malas de viagem, sacos de mão, sacos, 

boldriés, pastas, chapéus-de-chuva, bengalas, pastas para documentos, carteiras, vestuário, 

calçado e chapelaria, permitindo aos clientes a conveniente apreciação e compra desses 

produtos num centro comercial, supermercados, lojas de vendas de roupa ou boutiques; 

congregação para o benefício de terceiros de uma variedade de artigos de perfumaria, cos-

méticos, preparados de toilette não medicinais, sabonetes, preparados para limpeza e bran-

queamento, óleos essenciais, loções para o cabelo, dentífricos, couro e imitação de couro, 

baús, malas de viagem, sacos de mão, sacos, boldriés, pastas, chapéus-de-chuva, bengalas, 

pastas para documentos, carteiras, vestuário, calçado e chapelaria, permitindo aos clientes 

a conveniente apreciação e compra desses produtos por encomendas por correio; congrega-

ção para o benefício de terceiros de uma variedade de artigos de perfumaria, cosméticos, 

preparados de toilette não medicinais, sabonetes, preparados para limpeza e branquea-
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mento, óleos essenciais, loções para o cabelo, dentífricos, couro e imitação de couro, baús, 

malas de viagem, sacos de mão, sacos, boldriés, pastas, chapéus-de-chuva, bengalas, pastas 

para documentos, carteiras, vestuário, calçado e chapelaria, permitindo aos clientes a con-

veniente apreciação e compra desses produtos por meios de telecomunicações, Internet 

e/ou redes informáticas; serviços de consultadoria de negócios; assistência em gestão co-

mercial; publicidades por correio directo; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083311

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 浙江吉特厨具有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省武義縣熟溪街道東南工業區冷水坑區塊（浙江吉特工貿有限公司內第1幢） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 烹飪鍋；廚房用具；非電力壓力鍋（高壓鍋）；鐵鍋；飲用器皿；隔熱容器；清潔器具（手工操

作）；拖把；杯；餐具（刀、叉、匙除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083402

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : Modelo Continente Hipermercados, S.A.

 地址 Endereço : Rua João Mendonça, 505, 4464-503 Senhora da Hora, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Aditivos nutricionais para fins medicinais para uso em alimentos e suplementos dietéticos 

para consumo humano; preparações de vitaminas; suplementos alimentares minerais; su-

plementos nutricionais; chá medicinal; alimentos para bebés; fraldas para bebés; fraldas 

higiénicas para incontinentes; pensos higiénicos; toalhas higiénicas; desinfectantes de uso 

geral; medicamentos de venda livre; desodorizantes para vestuário e têxteis; produtos anti-

-traças; herbicidas, pesticidas, insecticidas e fungicidas; insetifungos (repelentes de insec-

tos); desodorizantes para caixas de areia e dejectos de animais domésticos; vitaminas e 

suplementos alimentares dietéticos para animais; produtos para lavar animais; loções para 

cães.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083403

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : Modelo Continente Hipermercados, S.A.

 地址 Endereço : Rua João Mendonça, 505, 4464-503 Senhora da Hora, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 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 uso alimentar; alimentos à base de peixe; carne enlatada; 

frutos gelados; nozes de betel processadas; legumes em conserva; ovos; leite com soja; lacti-

cínios; óleos comestíveis; saladas de legumes; geleias de fruta; nozes preparadas; cogumelos 

secos; proteína comestível.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083404

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : Modelo Continente Hipermercados, S.A.

 地址 Endereço : Rua João Mendonça, 505, 4464-503 Senhora da Hora, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; bebidas à base de chá; açúcar; doçaria; mel; bolos; tartes; preparações feitas com 

cereais; produtos de farinha moída; aperitivos à base de cereais; farinha de soja; farinha de 

tapioca para uso alimentar; gelados comestíveis; sal; vinagre; temperos; fermento; alimen-

tos (essências para -) [excepto essências etéreas e óleos essenciais]; nata batida (preparações 

para engrossar-); produtos de uso doméstico para tornarem a carne tenra; albumina de mi-

lho comestível preparada.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083405

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : Modelo Continente Hipermercados, S.A.

 地址 Endereço : Rua João Mendonça, 505, 4464-503 Senhora da Hora, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; extractos de frutos sem álcool; bebidas de frutas, não alcoólicas; bebida com ácido 

láctico (produto de fruta, que não contém leite); bebidas (preparações para fabricar -); água 

gasosa (preparações para fabricar -); sumos de fruta; bebidas não alcoólicas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083406

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : NOVARTIS AG

 地址 Endereço : Ch-4002 Basel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, vacinas, preparações de diagnóstico para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083513

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/26

[730] 申請人 Requerente : MTG CO., LTD.

 地址 Endereço : 32, Honjin-tori 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 453-0041, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Equipamento a pilhas para tratamento estético do rosto para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/08/26 2013-065953 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/083514

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/26

[730] 申請人 Requerente : MTG CO., LTD.

 地址 Endereço : 32, Honjin-tori 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 453-0041, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : Sabonetes e detergentes; dentífricos; cosméticos e artigos de toilete; perfumes e materiais 

aromáticos; incensos e fragrâncias.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/09 2014-001079 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/083515

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/26

[730] 申請人 Requerente : NOVARTIS AG

 地址 Endereço : CH-4002 Basel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, vacinas, preparações de diagnóstico para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083516

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/26

[730] 申請人 Requerente : NOVARTIS AG

 地址 Endereço : CH-4002 Basel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, vacinas, preparações de diagnóstico para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083570

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : 四川都江堰青城茶葉有限公司 

 地址 Endereço : 中國都江堰市青城橋工業區 

 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、茶葉。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083576

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION

 地址 Endereço : 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 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 financeiros, serviços bancários, serviços de cartão de crédito, serviços de cartão 

de débito, serviços de cartões pré-pagos, serviços de cartões inteligentes, transacções elec-

trónicas de débito e de crédito, transferências electrónicas de fundos, serviços de processa-

mento de pagamento, serviços de verificação e de autenticação de transacções, serviços de 

câmbio, serviços bancários online, serviços de caixa automático e de acesso a depósitos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083577

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION

 地址 Endereço : 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 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 financeiros, serviços bancários, serviços de cartão de crédito, serviços de cartão 

de débito, serviços de cartões pré-pagos, serviços de cartões inteligentes, transacções elec-

trónicas de débito e de crédito, transferências electrónicas de fundos, serviços de processa-

mento de pagamento, serviços de verificação e de autenticação de transacções, serviços de 

câmbio, serviços bancários online, serviços de caixa automático e de acesso a depósitos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083600

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 北京拓世寰宇網絡技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街46號南區服務樓14幢二層202A室 

 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；直接郵件廣告；廣告；廣告宣傳；無綫電廣告；商業橱窗佈置；廣告代理；在通訊媒

體上出租廣告時間；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告稿的撰寫；廣告版面設計；廣告

設計；廣告策劃；廣告材料起草；商業管理輔助；商業詢價；商業信息代理；商業管理和組織諮

詢；商業管理諮詢；工商管理輔助；商業評估；商業組織諮詢；商業研究；組織商業或廣告展

覽；商業信息；組織商業或廣告交易會；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；組

織技術展覽；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或者服務）；市場營銷；職業介紹

所；人員招收；商業企業遷移；複印服務；辦公機器和設備出租；文件複製；為外出客戶應接電

話；計算機文檔管理；替他人訂閱報紙；在計算機檔案中進行數據檢索（替他人）；替他人預定

電訊服務；為購買定單進行行政處理；會計；繪製賬單、帳目報表；商業審計；擬備工資單；稅款

準備；自動售貨機出租；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083601

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 勁牌有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖北省大冶市大冶大道169號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；開胃酒；燒酒；蒸餾飲料；烈酒（飲料）；酒精飲料（啤酒除外）；白酒；清酒；黃

酒；食用酒精。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083602

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : MB Signature - Eventos, Limitada

 地址 Endereço : Av. Dr. Francisco Vieira Machado, n.º 679, Edf. Industrial Nam Fong, Bloco C, 9º andar, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

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 espectáculos ao vivo; 

publicação/edição de música, revista e periódicos; organização e produção audiovi sual e 

multimédia; formação profissional e educação; serviços relativos ao divertimento e entre-
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tenimento ou recreação e educação; serviços de disponibilização de informação relativa a 

entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a 

clubes de golfe, torneios de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo 

a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083603

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 萬樺飲食有限公司 

 地址 Endereço : 澳門蘭花前地138號運順新村地下BX 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐飲服務；提供食物和飲料服務、日式火鍋、日式美食；自助餐飲服務；食堂；外賣服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/083604

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 杭州智在楓為品牌管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州經濟技術開發區福雷德廣場5幢1單元2824號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡、茶、茶葉代用品、冰茶、茶飲料、糖、蜂蜜、以穀物為主的零食小吃、餡餅、去殼大麥、麵

粉製品、豆粉、含澱粉食物、冰淇淋、食鹽、醋、調味品、酵母、食用芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083605

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 杭州智在楓為品牌管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州經濟技術開發區福雷德廣場5幢1單元2824號 
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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 : 咖啡、茶、茶葉代用品、冰茶、茶飲料、糖、蜂蜜、以穀物為主的零食小吃、餡餅、去殼大麥、麵

粉製品、豆粉、含澱粉食物、冰淇淋、食鹽、醋、調味品、酵母、食用芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083606

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 杭州智在楓為品牌管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州經濟技術開發區福雷德廣場5幢1單元2824號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡、茶、茶葉代用品、冰茶、茶飲料、糖、蜂蜜、以穀物為主的零食小吃、餡餅、去殼大麥、麵

粉製品、豆粉、含澱粉食物、冰淇淋、食鹽、醋、調味品、酵母、食用芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083607

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : Google Inc.

 地址 Endereço : 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático, incluindo software para permitir o carregamento, colocação, exibi-

ção, visualização, etiquetagem, colocação em blogues, partilha ou fornecimento de supor-

tes electrónicos ou informações através da Internet ou outras redes de comunicações.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083608

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03
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[730] 申請人 Requerente : Google Inc.

 地址 Endereço : 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083609

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : Google Inc.

 地址 Endereço : 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 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 promocionais em representação de terceiros; serviços promocionais sob a forma 

de entretenimento e educação em linha; serviços promocionais sob a forma de partilha de 

conteúdos multimédia através da Internet e outras redes informáticas e de comunicação; 

serviços publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083610

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : Google Inc.

 地址 Endereço : 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de difusão; serviços de transmissão na Web; serviços de comunicações electróni-

cas; transmissão de informações, textos, códigos, mensagens, dados e conteúdos através da 

Internet e de outras redes informáticas  e de comunicações, sem fios e móveis; fornecimen-

to de fóruns, salas de conversação, diários, blogues e servidores de listas em linha para o 

acesso e a transmissão de mensagens, comentários e conteúdos multimédia entre os utiliza-

dores.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083611

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : Google Inc.

 地址 Endereço : 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; serviços educacionais; fornecimento de um portal de partilha 

de vídeos para fins de entretenimento e de educação; serviços de publicação digital de ví-

deo, áudio e multimédia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083612

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : Google Inc.

 地址 Endereço : 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 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 relacionados com computadores; serviços relacionados com a Internet; serviços de 

fornecedores de aplicações (ASP); fornecimento de acesso a software não descarregável; 

fornecimento de acesso a software não descarregável para permitir o carregamento, des-

carregamento, captura, colocação, exibição, edição, reprodução, transferência por «strea-

ming», visualização, pré-visualização, apresentação, etiquetagem, participação em blogues, 

partilha, manipulação, distribuição, publicação, reprodução ou fornecimento de material 

electrónico, conteúdo multimédia, vídeos, filmes, gravuras, imagens, texto, fotografias, jo-

gos, conteúdo produzido pelo utilizador, conteúdo áudio e informações, através da Internet 

e de outras redes informáticas e de comunicações; fornecimento de acesso a software não 

descarregável para permitir a partilha de conteúdo multimédia e de comentários entre os 

utilizadores; fornecimento de acesso a software não descarregável para permitir a loca-

lização de conteúdo multimédia por parte dos fornecedores do conteúdo; alojamento de 

conteúdo multimédia para terceiros; alojamento de entretenimento e conteúdo didáctico 

multimédia de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083613

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : Google Inc.

 地址 Endereço : 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de redes sociais em linha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083614

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

 地址 Endereço : 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 27105, Estados Unidos da 

América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業，工業及其他 comercial, industrial e outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083629

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 貝拉美學股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市西屯區何明里台中港路二段6號地下一樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 安排遊覽；汽車出租；安排遊艇旅行；郵購貨物的遞送；旅行陪伴；船運貨物；觀光旅遊；集裝

箱出租；交通信息；運輸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083630

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 貝拉美學股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市西屯區何明里台中港路二段6號地下一樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 婚紗；緊身圍腰（女內衣）；上衣；腰帶；手套（服裝）；披巾；成品衣；長襪；褲子；內衣。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083631

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 貝拉美學股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市西屯區何明里台中港路二段6號地下一樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 文娛節目；安排和組織培訓班；書籍出版；演出；娛樂；電影製作；組織舞會；籌劃聚會（娛

樂）；表演製作；娛樂信息（消遣）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083632

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 貝拉美學股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市西屯區何明里台中港路二段6號地下一樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 代人臨時照顧嬰孩；服裝出租；交友服務；晚禮服出租；占卜；婚姻介紹；組織宗教集會。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083633

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 凱鋒（亞洲）有限公司

   Azona (Asia) Limited

 地址 Endereço : 香港荔枝角道777號田氏企業中心18樓7-11室

   Unit No.7-11, 18/F., Tins Enterprises Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, 

Kowloon HK

 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 : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，紅色（如圖所示）。紅色：186C。

[210] 編號 N.º : N/083634

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03。
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[730] 申請人 Requerente : 凱鋒（亞洲）有限公司

   Azona (Asia) Limited

 地址 Endereço : 香港荔枝角道777號田氏企業中心18樓7-11室

   Unit No.7-11, 18/F., Tins Enterprises Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, 

Kowloon HK

 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 : 22

[511] 產品 Produtos : 纜，繩，網，遮篷，帳篷，防水遮布，帆，袋（不屬別類的），襯墊及填充料（橡膠或塑料除外），

紡織用纖維原料。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，紅色（如圖所示）。紅色：186C。 

[210] 編號 N.º : N/083635

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 凱鋒（亞洲）有限公司

   Azona (Asia) Limited

 地址 Endereço : 香港荔枝角道777號田氏企業中心18樓7-11室

   Unit No.7-11, 18/F., Tins Enterprises Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, 

Kowloon HK

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，紅色（如圖所示）。紅色：186C。 

[210] 編號 N.º : N/083636

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳卓林傢俱有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區龍崗街道平南社區龍河路19號榭麗花園三期6座3003 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 辦公傢俱；木製或塑膠製箱；工作臺；畫框托架；傢俱用非金屬附件；軟墊；非金屬螺母；非金

屬臺階（梯子）；床架（木製）；金屬座椅。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083637

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 陳志雄 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市南區悅來花園九幢201房 

 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 : 湯；熟蔬菜；牛肉清湯；肉湯；肉湯濃縮汁；濃肉汁；牛肉清湯濃縮汁；魚製食品；薑醬；肉罐頭；

土豆片；蛋粉；牛乳製品；食用油；水果沙拉；果凍；加工過的花生；食物蛋白；蔬菜罐頭；花生

醬；果醬；速凍方便菜肴；蔬菜湯料；乾食用菌；豆腐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083638

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 陳志雄 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市南區悅來花園九幢201房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 調味品；芥末粉；芥末；調味肉汁；番茄醬；佐料（調味品）；沙拉用調味品；辣椒（調味品）；香

蒜醬（調味料）；咖啡；茶；家用嫩用劑；糖果；黃色糖漿；麵包屑；壽司；穀類製品；麵條；玉米

花；豆粉；調味醬汁；冰淇淋；酵母；食用芳香劑；醬油；醋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083639

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 陳志雄 
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 地址 Endereço : 中國廣東省中山市南區悅來花園九幢201房 

 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；無酒精果汁飲料；果汁；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；蕃茄汁（飲料）；無酒精果茶；製飲

料用糖漿；無酒精飲料；花生乳（無酒精飲料）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083640

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : Beats Electronics, LLC

 地址 Endereço : 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, 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 : Auriculares, auscultadores, altifalantes, alto-falantes áudio, cabos áudio, altifalantes áudio 

para carros, leitores multimédia para automóveis, leitores digitais de áudio para automó-

veis, telemóveis, computadores portáteis; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083643

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/04

[730] 申請人 Requerente : Diamintangibles International, Ltd.

 地址 Endereço : British Colonial Center of Commerce, One Bay Street, 3rd Floor, P.O. Box N-7115, Nassau, 

Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Diamantes; artigos de joalharia com diamantes; pedras preciosas (diamantes); metais pre-

ciosos, em bruto ou semitrabalhados; artigos de joalharia e obras de arte de chifre, osso, 

marfim e tartaruga; estojos para artigos de joalharia [cofres] cravejados de diamantes; dia-

mantes artificiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083644

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/04
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[730] 申請人 Requerente : 美贊臣美國控股有限公司

   MJN U.S. HOLDINGS LLC

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

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

tâncias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

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

animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083645

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/04

[730] 申請人 Requerente : 美贊臣美國控股有限公司

   MJN U.S. HOLDINGS LLC

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

 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 : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozinhados; geleias; compotas, molhos de frutas; ovos, leite e lacticínios; óleos e 

gorduras alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083646

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/04

[730] 申請人 Requerente : 健滙醫療有限公司 

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路43-53A澳門廣場10樓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 : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083647

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/05
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[730] 申請人 Requerente : SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

 地址 Endereço : 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas, peças e acessórios para máquinas de 

jogo e conjuntos de conversão de jogos para máquinas de jogos incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083648

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/05

[730] 申請人 Requerente : Megafort Pharma S.L.

 地址 Endereço : Av. Diagonal 549, 08029 Barcelona, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos nutricionais para aumentar a energia e bem estar e para perda de peso; suple-

mentos nutricionais para uso como suplemento dietético; ambos contendo ácidos gordos 

omega-3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083655

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/05

[730] 申請人 Requerente : SFEROVA srl

 地址 Endereço : Via Delle Industrie 30/32, Sulbiate (MB), I-20884

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 球塞閥。（全屬第11類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

 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“ 球形閥”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/083656

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/05

[730] 申請人 Requerente : FOSSIL GROUP, INC.
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 地址 Endereço : 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080, USA

 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 : 包含有關手錶、首飾、流行配件、太陽眼鏡、皮帶、鑰匙圈、手提包、零錢包、大型女用手提包、

女用手提包、皮夾及錢包、行動裝置之配件、衣服、鞋靴及衣服配件之零售服務、郵購目錄服務

及線上訂單服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083657

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/05

[730] 申請人 Requerente : FOSSIL GROUP, INC.

 地址 Endereço : 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080, USA

 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 : 包含有關手錶、首飾、流行配件、太陽眼鏡、皮帶、鑰匙圈、手提包、零錢包、大型女用手提包、

女用手提包、皮夾及錢包、行動裝置之配件、衣服、鞋靴及衣服配件之零售服務、郵購目錄服務

及線上訂單服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083658

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/05

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST3140, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de registo 

magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação di-

gital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para operação de computadores gravados; dispositivos periféri-

cos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de com-

putador (software informático descarregável); software informático para computadores 

gravados; danglers para telemóveis; discos magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; 

ficheiros de música descarregáveis; toques descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; 
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publicações electrónicas descarregáveis; óculos; óculos de sol; filmes, expostos; auriculares, 

hologramas; caixas de som, musical; computadores portáteis; meios de dados magnéticos; 

microfones; acessórios para telemóveis; capas para telemóveis; aparelhos de monitorização 

eléctricos; monitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); 

tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de dados ópticos; discos óp-

ticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; gira-discos; apare-

lhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de reprodução de sons; 

aparelhos de transmissão de sons; estojos para óculos; armações para óculos; óculos de sol; 

gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televisivos; 

dispositivos de memória USB; cassetes de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores de 

vídeo; estojos para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis e notebooks, 

leitores de media portáteis, câmaras fotográficas e outros equipamentos fotográficos; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático para jogos de ví-

deo; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software in-

formático de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável em telemóveis, tablets e outros dispositi-

vos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Roxo, verde, vermelho, azul, branco, amarelo, cor de rosa claro, verde claro, preto, mar-

rom, cor de vinho.

[210] 編號 N.º : N/083659

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/05

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST3140, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; divertimentos; 

arranjo e condução de workshops (formação); instalações para casinos (jogo) (provisão); 

informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

(electronic desktop publishing); serviços de animador; informações sobre entretenimento; 

produção de filmes, sem ser filmes de propaganda; jogo; serviços de jogo prestados on-line 

a partir de rede informática; aluguer de equipamento de jogo; operação de lotarias; organi-

zação de competições (educacionais ou entretenimento); organização de festas (entreteni-

mento); produção musical; produção de espectáculos; fornecimento de serviços de arcadas 

de diversões; prestação de serviços de karaoke; fornecimento de publicações electrónicas 

on-line, sem ser descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e pe-

riódicos on-line; instalações recreativas (fornecimento); serviços de escrita de guiões; escri-
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ta de textos, sem ser textos publicitários; serviços de jogos electrónicos, incluindo provisão 

de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através duma rede informática global; 

provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados com computadores e jogos 

electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em telemóveis, tablets e 

outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos singulares interac-

tivos e para jogadores múltiplos através da internet, redes electrónicas de comunicação ou 

através duma rede informática global; publicação de software de jogos para computador, 

jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Roxo, verde, vermelho, azul, branco, amarelo, cor de rosa claro, verde claro, preto, mar-

rom, cor de vinho.

[210] 編號 N.º : N/083662

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : 梁錦強

   LEONG KAM KEONG

 地址 Endereço : 澳門義字街1號D地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品、藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、白色、黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/083663

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : 瑪凱通控股有限公司 

 地址 Endereço : 澳門皇朝新口岸布魯塞爾街159號南岸花園4座地下舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美容及身體護理服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083664

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : 上海三七玩網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟件（已錄製）；電子字典；智能卡（集成電路卡）；電子

出版物（可下載）；計算機程序（可下載軟件）；計算機遊戲軟件；光盤（音像）；學習機；可下載

的影像文件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083665

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : 上海三七玩網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送；移動電話通訊；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；電子郵件；電信信

息；電子公告牌服務（通訊服務）；提供全球計算機網絡用戶接入服務；提供互聯網聊天室；數

字文件傳送。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083666

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : 上海三七玩網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 電視文娛節目；娛樂；俱樂部服務（娛樂或教育）；娛樂信息（消遣）；在計算機網絡上提供在

線遊戲；組織教育或娛樂競賽；在線電子書籍和雜誌的出版；提供在線電子出版物（非下載）；

錄像帶發行；無線電文娛節目。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083667

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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, 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; 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 ter-

ceiros; software de autenticação; 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 aces-

so, 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 marketing; software e 

periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores 

portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pes-

soais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de trabalho informáti-

cas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de 

redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dis-

positivos 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 telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones mó-

veis; 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 teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; 

dispositivos auditivos; altifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posiciona-

mento 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 armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, 

distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.

[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

2013/12/12 302835955 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083668

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 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; todos estes produtos, incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835955 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083669

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 35

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

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 



6378 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 19 期 —— 2014 年 5 月 7 日

serviços de consultadoria 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 comer-

ciais 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; ser-

viços 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 co-

merciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gra-

vação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de merca-

do e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comer-

ciais 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 informática mundial através da qual terceiros podem oferecer produtos e 

serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, 

estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços infor-

matizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através 

de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação in-

ternacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transac-

ções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avalia-

ções comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em li-

nha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a 

terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial 

relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedo-

res de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial rela-

cionada 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 pro-

moção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão 

de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; 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; forneci-

mento 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 co-

municação para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; 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 catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; 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 retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-
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gens 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 cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indiví-

duos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande 

armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de in-

formação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publici-

tários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de lis-

tas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o 

processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pes-

soal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de 

importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; consultadoria, informação e serviços de aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835955 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/083670

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 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; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 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; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; tudo incluído na classe 36.

[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

2013/12/12 302835955 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083671

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 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 Internet; 

fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma pla-

taforma 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-
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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 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 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 mun-

diais; 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; todos os serviços in-

cluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835955 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083672

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 Is-

lands

 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 : 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); serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835955 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083673

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 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, 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 qualifica-

ções; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; ser-

viços 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 pictures export group 

layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com plane-

amento, 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 última hora prestadas por meio de transmissão de tele-

visão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radio-

fónica e cinematográfica; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a diverti-

mento; 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 expo-

sições, 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-artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no tra-

balho, 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 relacio-

nados 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 en-

tretenimento; 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 ar-

quivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de 

software de entretenimento; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento 
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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; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835955 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083674

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 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 

hard ware 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-
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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-

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 (seguran-

ça) das telecomunicações; 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 assinaturas electrónicas; serviços de informação e assessoria relacionados com 

os serviços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835955 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083675

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção 

pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações cen-

trais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios; 

serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção 

de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e 
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serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas, 

imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes 

de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; 

serviços funerários; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com 

os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835955 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083676

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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, 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; 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 ter-

ceiros; software de autenticação; 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 aces-

so, 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 marketing; software e 

periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores 

portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pes-

soais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de trabalho informáti-

cas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de 

redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dis-

positivos 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 telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones mó-
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veis; 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 teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; 

dispositivos auditivos; altifalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posiciona-

mento 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 armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, 

distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835964 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083677

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 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; todos estes produtos, incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835964 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/083678

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 35

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

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria 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 co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria 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 aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des 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 infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação 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 pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores 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; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; 

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 



6390 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 19 期 —— 2014 年 5 月 7 日

terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento 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 co-

municação para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; 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 catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; 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 retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens 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 cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 
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transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; consultadoria, informação e serviços de aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835964 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083679

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 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; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 
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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; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835964 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083680

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 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, 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; 



N.º 19 — 7-5-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6393

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 contratos 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 um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contratos 

e transaccionar negócios; 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 mun-

diais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica 

à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar 



6394 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 19 期 —— 2014 年 5 月 7 日

o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação 

e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos os serviços in-

cluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835964 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083681

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 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); serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 39.
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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

2013/12/12 302835964 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083682

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto in-

teractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; 

entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de 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 
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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 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 

educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação 

relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de 

consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos 

os serviços incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835964 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083683

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 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 hardware 

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-
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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 («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; serviços de informação e assessoria relacionados com os serviços atrás 

referidos; todos os serviços incluídos na classe 42.

[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

2013/12/12 302835964 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083684

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[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 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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção 

pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações cen-

trais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios; 

serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção 

de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e 

serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas, 

imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes 

de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; 

serviços funerários; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com 

os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/12 302835964 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/083685

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : 豐田汽車公司

   TOYOTA MOTOR CORPORATION

 地址 Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083686

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : 豐田汽車公司

   TOYOTA MOTOR CORPORATION

 地址 Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083687

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : 豐田汽車公司

   TOYOTA MOTOR CORPORATION

 地址 Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083688

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : 豐田汽車公司

   TOYOTA MOTOR CORPORATION

 地址 Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Financiamento para a compra e o leasing de veículos motorizados; seguros para veículos 

motorizados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083689

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : 豐田汽車公司

   TOYOTA MOTOR CORPORATION
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 地址 Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de reparação e manutenção para veículos motorizados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083690

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : 豐田汽車公司

   TOYOTA MOTOR CORPORATION

 地址 Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de aluguer e leasing para veículos motorizados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083691

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co., Ltd.

 地址 Endereço : 13-16/F, Block A, Skyworth Building, Shennan Road, 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 : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro 

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

suportes de dados magnéticos; discos acústicos; máquinas de calcular e equipamentos de 

processamento de dados; computadores; máquinas fotográficas; lentes; flashes electróni-

cos; motores de impulsão; filtros ópticos; suportes de fotocopiadoras adaptados para uso 

com máquinas fotográficas; tripés; alças e correias para máquinas fotográficas; estojos para 

máquinas fotográficas; estojos para lentes; câmaras cinematográficas; projectores; ecrãs 

de projecção; microfones; fitas de gravação de áudio; binóculos; telescópios; microscópios; 

óculos (óptica); óculos de sol; câmaras de vídeo; câmaras para gravação de vídeo; sintoni-

zadores de vídeo; gravadores de vídeo; gravadores de fitas de vídeo; discos compactos de 

vídeo (VCDs); leitores de VCDs; gravadores de VCDs; discos compactos (CDs); leitores de 

CDs; gravadores de CDs; leitores de DVDs; gravadores de DVDs; fitas de vídeo; discos de 

vídeo; discos de vídeo digitais (DVDs); discos versáteis digitais (DVDs); televisores; apare-
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lhos electrofotográficos; fotocopiadoras; alimentadores de papel; separadores para fotoco-

piadoras; máquinas de fax; aparelhos micrográficos; impressoras electrónicas; impressoras 

a laser; impressoras a jacto de tinta; cartuchos de processamento de imagem; cartuchos de 

toner para impressoras a laser; cartuchos de toner para cabeças de impressão eléctricas ou 

electrónicas para uso com computadores; calculadoras electrónicas; software informático; 

unidades de interface; monitores; placas de expansão para computadores; impressoras, apa-

relhos de fax e fotocopiadoras; digitalizadores de imagem; disquetes; cartões magnéticos; 

processadores de texto; máquinas de tradução; semicondutores; aparelhos ópticos; fibras 

ópticas; aparelhos de medida; aparelhos holográficos; aparelhos auxiliares de comunicação 

para pessoas com perturbações da fala e de escrita; cabeças magnéticas; unidades de disco; 

impressoras; leitores de cartões; contadores; adaptadores de corrente alterna; baterias; car-

tuchos para produção de imagens fotoeléctricas; codificadores rotativos ou lineares; células 

solares; baterias solares; alto-falantes; altifalantes; ecrãs de cristais líquidos; painéis indi-

cadores de cristais líquidos; set-top boxes; telefones móveis (telefones portáteis); aparelhos 

de radar; ecrãs de TV; monitores (como hardware informático); vídeo-iconoscópios; tubos 

de vídeo-iconoscópios; leitores de MP3;  leitores de MD (minidiscos); megafones; caixas 

de som; monitores de visualização; LCDs (ecrãs de cristais líquidos); transmissores ópticos 

digitais; receptores ópticos digitais; monitores de visualização em veículos; circuitos inte-

grados; peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083692

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : 艾克泰聯製藥有限公司

   Actelion Pharmaceuticals Ltd.

 地址 Endereço : 瑞士阿斯克維爾市手工業街16號

   Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品及藥劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083693

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : 艾克泰聯製藥有限公司

   Actelion Pharmaceuticals Ltd.

 地址 Endereço : 瑞士阿斯克維爾市手工業街16號

   Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品及藥劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083701

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigar-

rilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, 

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

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

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

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, branco, preto e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/083702

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : 榮光網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路149號激成工業中心第1期9樓G 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色。 

[210] 編號 N.º : N/083704

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Myriad Asset Management Limited

 地址 Endereço : 15th Floor, 50 Connaught Road Central, Central, Hong Kong



N.º 19 — 7-5-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6403

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; serviços financeiros; serviços monetários; serviços de imobiliário; fundos agru-

pados; gestão de fundos agrupados; gestão de bens; gestão de investimento; gestão de 

fundos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083729

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083730

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083731

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083732

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083733

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : De Ficção — Projectos Multimédia, Limitada

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Edifício Chong Yu, 12D, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de imprensa.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A base do gráfico é composta de cores verde e laranja; as palavras «macau business» são 

de cor branca; a expressão é sublinhada com um filete a negro (tal como representadas na 

figura).

[210] 編號 N.º : N/083734

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083735

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083736

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083738

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : Naturo Group Investments Inc.

 地址 Endereço : 550-1188 West Georgia Street Vancouver, British Columbia V6E 4A2, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não-alcoólicas; sumos de frutos; refri-

gerantes (bebidas); bebidas de legumes; preparações para fazer bebidas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083739

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : Naturo Group Investments Inc.

 地址 Endereço : 550-1188 West Georgia Street Vancouver, British Columbia V6E 4A2, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não-alcoólicas; sumos de frutos; refri-

gerantes (bebidas); bebidas de legumes; preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083740

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : De Ficção — Projectos Multimédia, Limitada

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Edifício Chong Yu, 12D, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de imprensa.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A base do gráfico é de cor azul; as palavras “商訊” são de cor branca, com a margem ver-

de; as palavras «BUSINESS INTELLIGENCE» no baixo do gráfico são de cor branca (tal 

como representadas na figura).

[210] 編號 N.º : N/083741

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : Plataforma Projectos Multimédia, Limitada

 地址 Endereço : Avenida Venceslau de Morais, n.º 218-A, 17.º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; publicidade «on-line»; compilação de informação para bases de dados infor-

máticas; serviços de publicidade, de promoção e de informação; serviços de negócios «on-

-line» e informação comercial; gestão comercial de «franchising»; promoção de vendas por 
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conta de outrem; marketing; serviços de tratamento, armazenamento, busca e gestão de 

dados; gestão de ficheiros de computador; promoção de vendas a terceiros, através da inter-

net; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório, tudo 

incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branca e preta; as palavras são de cor cinzenta (tal como representadas na figura).

[210] 編號 N.º : N/083742

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : Plataforma Projectos Multimédia, Limitada

 地址 Endereço : Avenida Venceslau de Morais, n.º 218-A, 17.º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; publicidade «on-line»; compilação de informação para bases de dados infor-

máticas; serviços de publicidade, de promoção e de informação; serviços de negócios «on-

-line» e informação comercial; gestão comercial de «franchising»; promoção de vendas por 

conta de outrem; marketing; serviços de tratamento, armazenamento, busca e gestão de 

dados; gestão de ficheiros de computador; promoção de vendas a terceiros, através da inter-

net; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório, tudo 

incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzenta (tal como representadas na figura).

[210] 編號 N.º : N/083743

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : Plataforma Projectos Multimédia, Limitada

 地址 Endereço : Avenida Venceslau de Morais, n.º 218-A, 17.º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; publicidade «on-line»; compilação de informação para bases de dados infor-

máticas; serviços de publicidade, de promoção e de informação; serviços de negócios «on-

-line» e informação comercial; gestão comercial de «franchising»; promoção de vendas por 

conta de outrem; marketing; serviços de tratamento, armazenamento, busca e gestão de 

dados; gestão de ficheiros de computador; promoção de vendas a terceiros, através da inter-

net; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório, tudo 

incluído na classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor de rosa, branca; as palavras são de cor cinzenta (tal como representadas na figura).

[210] 編號 N.º : N/083744

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[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 : 30

[511] 產品 Produtos : Bebidas de chá e bebidas feitas com uma base de chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083745

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

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 : 計算機軟件（已錄製），計算機程序（可下載軟件），數據處理設備，電子出版物（可下載），可

下載的影像文件，網絡通訊設備，數碼相框，照相機（攝影），攝像機，動畫片，幻燈片（照相），

手機帶，電話機套，手提電話，計算機外圍設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083746

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間
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   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 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，印刷品，印刷出版物，雜誌（期刊），文具，家具除外的辦公必需品，海報，照片（印刷的），

卡片，影集，練習本，小冊子，筆記本，手冊，賀卡，日曆，連環漫畫書，圖畫，繪畫材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083747

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社，信息傳送，計算機輔助信息和圖像傳送，計算機終端通訊，電子公告牌服務（通訊服

務），數字文件傳送，移動電話通訊，提供在線論壇，在線賀卡傳送，視頻會議服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083748

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.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 : 培訓，組織教育或娛樂競賽，提供在綫電子出版物（非下載），節目製作，攝影，錄像剪輯，娛樂

信息，為藝術家提供模特服務，微縮攝影，玩具出租，遊戲器具出租，健身俱樂部（健身和體能

訓練）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083749

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 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，包裝設計，服裝設計，軟件運營服務，計算機軟件設計，計算機系統分析，計算機

系統設計，把有形的數據或文件轉換成電子媒體，計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉

換），計算機編程，室內裝飾設計，書畫刻印藝術設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083750

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

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 : 計算機軟件（已錄製），計算機程序（可下載軟件），數據處理設備，電子出版物（可下載），可

下載的影像文件，網絡通訊設備，數碼相框，照相機（攝影），攝像機，動畫片，幻燈片（照相），

手機帶，電話機套，手提電話，計算機外圍設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083751

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.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 : 16

[511] 產品 Produtos : 紙，印刷品，印刷出版物，雜誌（期刊），文具，家具除外的辦公必需品，海報，照片（印刷的），

卡片，影集，練習本，小冊子，筆記本，手冊，賀卡，日曆，連環漫畫書，圖畫，繪畫材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083752

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社，信息傳送，計算機輔助信息和圖像傳送，計算機終端通訊，電子公告牌服務（通訊服

務），數字文件傳送，移動電話通訊，提供在線論壇，在線賀卡傳送，視頻會議服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083753

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.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 : 培訓，組織教育或娛樂競賽，提供在綫電子出版物（非下載），節目製作，攝影，錄像剪輯，娛樂

信息，為藝術家提供模特服務，微縮攝影，玩具出租，遊戲器具出租，健身俱樂部（健身和體能

訓練）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083754

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 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，包裝設計，服裝設計，軟件運營服務，計算機軟件設計，計算機系統分析，計算機

系統設計，把有形的數據或文件轉換成電子媒體，計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉

換），計算機編程，室內裝飾設計，書畫刻印藝術設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083755

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

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 : 計算機軟件（已錄製），計算機程序（可下載軟件），數據處理設備，電子出版物（可下載），可

下載的影像文件，網絡通訊設備，數碼相框，照相機（攝影），攝像機，動畫片，幻燈片（照相），

手機帶，電話機套，手提電話，計算機外圍設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083756

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 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，印刷品，印刷出版物，雜誌（期刊），文具，家具除外的辦公必需品，海報，照片（印刷的），

卡片，影集，練習本，小冊子，筆記本，手冊，賀卡，日曆，連環漫畫書，圖畫，繪畫材料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083757

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社，信息傳送，計算機輔助信息和圖像傳送，計算機終端通訊，電子公告牌服務（通訊服

務），數字文件傳送，移動電話通訊，提供在線論壇，在線賀卡傳送，視頻會議服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083758

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.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 : 培訓，組織教育或娛樂競賽，提供在綫電子出版物（非下載），節目製作，攝影，錄像剪輯，娛樂

信息，為藝術家提供模特服務，微縮攝影，玩具出租，遊戲器具出租，健身俱樂部（健身和體能

訓練）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083759

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.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 : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究，包裝設計，服裝設計，軟件運營服務，計算機軟件設計，計算機系統分析，計算機

系統設計，把有形的數據或文件轉換成電子媒體，計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉

換），計算機編程，室內裝飾設計，書畫刻印藝術設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083760

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : FISKE BROTHERS REFINING COMPANY CORPORATION

 地址 Endereço : 129 Lockwood Street Newark New Jersey 07105, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Lubrificantes de qualidade alimentar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083761

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : SONY CORPORATION

 地址 Endereço : 1-7-1 Konan, 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 : 1

[511] 產品 Produtos : Acetato de celulose em bruto; acetatos; anidrido acético; acetona; acetileno; tetracloreto de 

acetileno; composições químicas resistentes aos ácidos; ácidos; água acidulada para a recar-

ga de acumuladores; água acidulada para a recarga de baterias; resinas acrílicas em bruto; 

actínio; carvões activados; aditivos químicos para lamas de perfuração; aditivos químicos 

para fungicidas; aditivos químicos para insecticidas; aditivos para combustível de motores; 

preparações adesivas para ligaduras cirúrgicas; substâncias adesivas para cartazes; adesivos 

para a indústria; colas (matérias adesivas) para papel de parede; adesivos para ladrilhos de 

revestimento; agar-agar; aglutinantes para o betão; produtos químicos repelentes; produtos 

químicos para a agricultura, com excepção dos fungicidas, herbicidas, insecticidas e dos 

parasiticidas; papel albuminado; álcool; aldeídos; algarobilho (material para tanaria); algi-

natos (produtos que incham e se tornam gelatinosos) para uso não alimentar; alcalis; alca-

linos (iodetos) para uso industrial; metais alcalinos; metais alcalino-terrosos; alcalóides; 

alúmen; alumina; acetato de alumínio; alúmen de alumina; cloreto de alumínio; hidrato de 

alumina; iodeto de alumino; silicato de alumina; amerício; amoníaco; alúmen de amoníaco; 

amónia (alcali volátil) para uso industrial; sais amoniacais; aldeído amoníaco; sais de amó-

nio; acetato de amilo; álcool de amílico; anidridos; amoníaco anidro; albumina animal 

(matéria prima); carvão animal; preparações de carvão animal; carvão animal (negro ani-

mal); preparações anti-ebulição para o arrefecimento de motores; anti-gelos; soluções anti-

-espuma para acumuladores; soluções anti-espuma para baterias; anti-inscrustantes; subs-
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tâncias antidetonantes para motores de combustão interna; antimónio; óxido de antimónio; 

sulfureto de antimónio; produtos anti-germinação para vegetais; produtos anti-estáticos, 

que não sejam para uso doméstico; produtos químicos anti-embaciantes para janelas; ácido 

antranílico; argónio; arsénico; ácido arsénico; resinas artificiais em bruto; adoçantes artifi-

ciais (produtos químicos); astato; fluidos auxiliares para abrasivos; preparações bacterianas 

que não sejam para uso médico ou veterinário; preparações bacteriológicas para a acetifi-

cação; preparações bacteriológicas que não sejam para uso médico ou veterinário; bálsamo 

de gurjum (gurjon, gurjan) para o fabrico de verniz; bário; compostos de bário; sulfato de 

bário; barita; papel de barita; baritas; bases (preparações químicas); galato básico de bis-

muto; banhos para o curtume de peles (pelaria); banhos para galvanização; bauxita; agen-

tes conservantes para cerveja; agentes de cerveja para clarificar e conservar; bentonite; de-

rivados de benzeno; ácidos à base de benzeno; ácido benzóico; sulfimida benzóica; berqué-

lio; bicarbonato de sódio para uso químico; bicloreto de estanho; icromato de potássio; bi-

cromato de soda; catalisadores bioquímicos; preparações biológicas que não sejam para 

uso médico ou veterinário; visco, engodo para apanhar pássaros; bismuto; nitrato de bismu-

to para uso químico; produtos de branqueamento para uso industrial; carvão de sangue; te-

cido para estampagens; papel para estampagens; carvão de ossos; bórax; ácido bórico para 

uso industrial; fluidos para travões; fundentes para a soldagem; produtos para a soldagem, 

soldadura; conservantes de tijolos, excepto tintas e óleos; bromo para uso químico; resí duos 

do processamento de grãos de cereais para uso industrial; césio; soda calcinada; carboneto 

de cálcio; cianamida cálcica (fertilizante); sais de cálcio; califórnio; cânfora para uso indus-

trial; carbonetos; carbolíneo para a protecção de plantes; carbono; negro-de-carbono para 

uso industrial; carvão para filtros; sulfureto de carbono; tetracloreto de carbono; carbona-

tos; ácido carbónico; hidratos de carbono; caseína para uso industrial; cassiopeio (lutécio); 

catalisadores; cauchu; álcali volátil (amónia) para uso industrial; soda cáustica para uso in-

dustrial; cáusticos para uso industrial; celulose; derivados de celulose (químicos); éster de 

celulose para uso industrial; éter de celulose para uso industrial; mástique para calçado; ci-

mento para a reparação de objectos partidos; cimentos para pneumáticos (pneus); cimento 

(metalurgia); produtos para a conservação do cimento, à excepção das tintas e óleos; prepa-

rações para a impermeabilização do cimento, à excepção de tintas; composições cerâmicas 

para a vitrificação (grânulos e pós); materiais cerâmicos em partículas para uso como meio 

de filtragem; cério; intensificadores intensificadores químicos para papel; intensificadores 

químicos para borracha; produtos químicos para facilitar as ligas metálicas; produtos quí-

micos para uso científico, excepto para uso médico ou veterinário; reagentes químicos, que 

não sejam para uso médico ou veterinário; produtos químicos para analise em laboratório 

(excepto para uso médico ou veterinário); produtos químicos para a agricultura, à excepção 

dos fungicidas, herbicidas, insecticidas e dos parasiticidas; produtos químicos de limpeza 

para de chaminés; argila da china; cloratos; cloretos; cloro; ácido cólico; cromatos; alúmen 

de crómio; sais de crómio; ácido crómico; sais crómicos; óxido de crómio; filmes cinemato-

gráficos sensibilizados mas não expostos; ácido cítrico para uso industrial; preparações de 

clarificação; produtos para economizar o carvão; óxido de cobalto para uso industrial; co-

lódio; produtos químicos para o avivamento de cores para uso industrial; produtos quími-

cos para o avivamento de cores para uso industrial; comburantes (aditivos químicos para 

carburantes); composições para o fabrico de discos acústicos; adubos para as terras; produ-

tos para a conservação do betão, excepto tintas e óleos; produtos químicos para a ventila-

ção do betão; produtos químicos de condensação; agentes de arrefecimento para motores 

de veículos; sulfato de cobre (vitríolo); produtos corrosivos; creme de tártaro, que não seja 

para uso farmacêutico; creosoto para uso químico; aldeído crotónico; produtos creogéni-

cos; culturas de microorganismos que não sejam para uso médico e veterinário; curio; pro-

dutos para o cortume de couro; produtos para o cortume de peles; cianetos (prussiatos); ci-
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mene; produtos contra a humidade da alvenaria, à excepção de tintas; descolorantes para 

uso industrial; desfolhantes; produtos para desengordurar para utilização em processos de 

fabrico; produtos para remover a goma; desidratantes para uso industrial; detergentes aditi-

vos para gasolina; detergentes para utilização em processos de fabrico; dextrina (apresto); 

preparações para o diagnóstico, que não sejam para uso médico ou veterinário; diástase 

para uso industrial; terras diatomáceas; papel diazo; dióxido de hidrogénio (água oxigena-

da); desincrustantes; dispersões de matérias plásticas; água destilada; dolomite para uso in-

dustrial; preparações para efeites e acabamentos para matérias têxteis; banhos para o cor-

tume de peles excepto óleos; lamas de perfuração; gelo seco (dióxido de carbono); dispró-

sio; terra para cultivo; emulsificadores para uso industrial; emulsões; produtos químicos 

para deslustrar os esmaltes; produtos químicos para a descarbonização de motores; prepa-

rações enzimáticas para uso industrial; enzimas para uso industrial; resinas em bruto epó-

xicas; érbio; etileno; álcool etílico; éter etílico; európio; químicos para o branqueamento de 

gorduras; ácidos gordos; fermento para uso químico; férmio; ferrocianetos; placas ferrotípi-

cas (fotografia); produtos fertilizantes; matérias filtrantes (produtos químicos); matérias fil-

trantes (substâncias minerais); matérias filtrantes (produtos químicos); matérias filtrantes 

(substâncias minerais); matérias filtrantes (matérias plásticas em bruto); matérias filtrantes 

(substancias vegetais); preparações de filtragem para a indústria de bebidas; preparações 

para o aperfeiçoamento do aço; composições extintoras de incêndio; elementos químicos 

fendíveis; corpos físseis para a energia nuclear; banhos fixadores (fotografia); fixadores (so-

luções) (fotografia); produtos para a preparação de flashes; agentes de floculação; farinha 

para uso industrial; produtos para a conservação de flores; flores de enxofre para uso quí-

mico; fluidos para circuitos hidráulicos; fluorina; compostos de flúor; ácido fórmico; aldeído 

fórmico para uso químico; produtos de moldagem para a fundição; areia de fundição; frân-

cio; combustível para pilhas atómicas; produtos para economizar combustíveis; terra de pi-

soagem para indústria têxtil; matérias de pisoamento; produtos de pisoamento para a in-

dústria têxtil; gadolínio; ácido gálico para o fabrico de tinta; gálio; noz de galha; acido galo-

tânico; banhos de galvanização; produtos para a galvanização; gambir (resina); gases pro-

pulsores para aerossóis; produtos para a purificação do gás; gelatina para uso industrial; 

gelatina para uso fotográfico; getters (matérias reactivas); produtos químicos para tornar o 

vidro mate (fosco); produtos químicos para tornar o vidro opaco; glicose para uso indus-

trial; glicósido; cola para uso industrial; glúten (cola) que não seja para papelaria ou uso 

doméstico; produtos de enviscar para a arboricultura; produtos viscosos para o enxerto de 

árvores; glicéridos; glicerina para uso industrial; glicol; éter de glicol; sais de ouro; masti-

que de enxertar árvores; cera para enxertar árvores; grafite para uso industrial; produtos 

para remover a gordura para utilização em processos de fabrico; guano; goma arábica para 

uso industrial; solventes de goma; gomas (substâncias adesivas) que não sejam para papela-

ria ou uso doméstico; água pesada; hólmio; hormonas para acelerar a maturação de frutos; 

produtos químicos para a agricultura excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas e parasiti-

cidas; húmus; coberturas de húmus; hidratos; hidrazina; cloridratos; ácido hidroclorídrico; 

ácido hidrofluorídrico; hidrogénio; peróxido de hidrogénio (água oxigenada); hipoclorito de 

soda; hipossulfitos; produtos químicos para a indústria; ácido iódico; iodo para uso quími-

co; iodo para uso industrial; albumina iodada; sais de iodo; permutadores de iões; (substan-

cias químicas); sais de ferro; ictiocola (cola de peixe) que não seja para papelaria, uso do-

méstico ou uso alimentar; isótopos para uso industrial; cainita (kainita); caulino; cetonas; 

kieselgur; crípton; ácido láctico; negro-de-fumo para uso industrial; lantânio; acetato de 

chumbo; arseniato de chumbo; óxido de chumbo; colas para couro; produtos químicos para 

a preparação do couro; produtos químicos para a impregnação do couro; produtos quími-

cos para a renovação do couro; produtos químicos para a impermeabilização do couro; le-

citina (matéria prima); acetato de cal; carbonato de cal; cloreto de cal; substâncias endure-
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cedoras para pedras calcárias; borracha liquida; líquidos para desulfatar os acumuladores; 

líquidos para desulfatar as baterias; litina (óxido de lítio); lítio; papel de tornassol; terra ve-

getal; lutécio (cassiopeio); magnesite; carbonato de magnésio; cloreto de magnésio; fuido 

magnético para uso industrial; albumina de malte; manganato; dióxido de manganês; casca 

de mangue para uso industrial; adubo (estrume) para agricultura; conservantes para alve-

naria, excepto tintas e óleos; mastiques para couro; mastiques para pneus; produtos para 

amaciar a carne, para uso industrial; oxido de mercúrio; mercúrio; sais de mercúrio; produ-

tos para a têmpera de metal; metais terrosos; produtos, para endurecer metais; ‘produtos 

para recozer metais; metalóides; metano; metilbenzeno; benzol metílico; éter metílico; fer-

mentos lácteos para uso químico; moderadores para reactores nucleares; produtos de mo-

lhagem para branqueamento; produtos de molhagem para tinturaria; produtos de molha-

gem para a indústria têxtil; produtos para facilitar a desmoldagem; mordentes para metais; 

produtos para facilitar a desmoldagem; produtos para a colagem de mostos; naftalina; neo-

dímio; néon; neptúnio; nitrato de urânio; papel nitrado; nitratos; ácido azótico (nítrico); 

monóxido nítrico (protóxico de azoto); nitrogénio; adubos azotados (nitrogenosos); nitro-

génio de cal (adubo); ptrotóxido de azoto (mon~xido nítrico); bactericidas enológicos (pre-

parações químicas usadas na produção do vinho); dispersantes de óleo; químicos para o 

branqueamento de óleo; substâncias químicas para a purificação de óleo; óleos para o cur-

tume de couros; óleos para a preparação de couros no decurso da produção; óleos para tin-

gir o couro; óleos para a conservação dos alimentos; produtos químicos para a separação 

de óleos; ácido oleico; produto químico olivina; produtos para tornar opaco o esmalte ou o 

vidro; químicos para o branqueamento de matérias orgânicas; oxalatos; ácido oxálico; oxi-

génio; cloretos de paládio; pasta de papel; turfa (fertilizante); potes em turfa para a horti-

cultura; pectina (fotografia); perborato de sódio; percarbonatos; percloratos; persulfatos; 

ácido persulfúrico; dispersantes de petróleo; fenol para uso industrial; fosfatos (fertilizan-

tes); fosfatidos; ácido fosfórico; fósforo; reveladores fotográficos; emulsões fotográficas; pa-

pel para fotografia; sensibilizadores fotográficos; gelatina para uso fotográfico placas foto-

gráficas sensibilizadas; potassa; águas potássicas; potássio; dióxido de potássio; farinha de 

batata para uso industrial; húmus; fluidos para direcção assistida; praseodímio; produtos 

para a conservação de produtos farmacêuticos; conservantes para alvenaria excepto tintas 

e óleos; massa de vidraceiro; protactínio; gases protectores para a soldagem; proteínas (ma-

téria prima); prussiatos (cianeto); preparações de purificação; ácido pirogálico; ácido piro-

lenhoso (vinagre de madeira); quebracho para uso industrial; produtos químicos para a 

limpeza de radiadores; elementos radioactivos para uso científico; rádio para uso científico; 

radão; terras raras; agentes redutores para uso em fotografia; refrigerantes; produtos para a 

refrigeração; produtos para a renovação dos, discos acústicos; rénio; sal gema; filmes roent-

gen sensibilizados, mas não impressionados; produtos para a conservação da borracha (cau-

chu); soluções de borracha; rubídio; sacarina; sal amoníaco; espírito-de-sal-amoníaco; áci-

do salicílico; salitre; sal para a conservação, que não seja para alimentos; sal em bruto; sali-

tr; sais (preparações químicas); sais (fertilizantes); sais para colorir metais; sais para ele-

mentos galvânicos; sais para uso industrial; sais de metais de terras raras; sais de metais al-

calinos; sais de metais preciosos para uso industrial; samário; molho para preparar tabaco; 

preparações para remoções de escala, que não seja para uso doméstico; escândio; água do 

mar para uso industrial; algas (fertilizantes); ácido sebáceo; produtos para conservar se-

mentes; selénio; sensibilizadores fotográficos; tela sensibilizada para a fotografia; filmes 

sensibilizados, não impressionados; papel sensível; placas fotográficas sensibilizadas; placas 

sensibilizadas para impressão offset; produtos para separar e descolar; silicatos; silício; sili-

cones; nitrato de prata; soluções de sais de prata para pratear; goma (cola) de amido para 

acabamentos e preparações; produtos para o encolamento; escórias (fertilizantes); sabões 

metálicos para uso industrial; carbonato de sódio (barrilha); sódio;. sais de sódio (prepara-
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ções químicas); preparações para o melhoramento de solos; substâncias químicas para a 

soldagem; fundentes para a soldadura; gazes solidificados para uso industrial; solventes 

para vernizes; fuligem para uso industrial ou agrícola; sal de azedas; espinelas (produtos 

químicos); espírito-de-sal; espírito-de-vinagre (ácido acético diluído); substâncias químicas 

para impedir a formação de nódoas em tecidos; amido para uso industrial; cola de amido, 

que não seja para papelaria ou uso doméstico; amido (apresto) (preparações químicas); 

agentes químicos para liquidificar o amido (agentes de descolagem); ácido esteárico; es-

trôncio; substratos para cultivo fora do solo (agricultura); sulfato; sulfuretos; ácido sulfóni-

co; enxofre; ácido sulfúrico; éter sulfúrico; ácido sulfuroso; sumagre para a tanaria; super-

fosfatos (fertilizantes); agentes tensio-activos; resinas sintéticas em bruto; talco (silicato de 

magnésio); casca de carvalho para uso em curtumes; ácido tânico; tanino; matérias tanan-

tes; madeira tanante; farinha de tapioca para uso industrial; tártaro para uso não farma-

cêutico; ácido tartárico; tecnécio; telúrio; agentes tensio-activos; térbio; papel químico para 

ensaios; tetracloretos; produtos químicos para avivar as matérias têxteis; produtos químicos 

para impregnação de matérias têxteis; preparações químicas para a impermeabilização de 

matérias têxteis; tálio; tiocarbanilida; tório; túlio; composições para a reparação de pneus; 

titanite; dióxido de titânio para uso industrial; tolueno; toluena; banhos de viragem (foto-

grafia); sais de viragem (fotografia); neutralizadores de gases tóxicos; goma adragante para 

uso em manufacturas; fluidos para transmissão automática; mastique para o enchimento 

das cavidades das árvores (arboricultura); ácido túngstico; composições para a reparação’ 

de pneus; agentes de descolagem (preparações químicas para liquidificar o amido); produ-

tos para descolar e separar; produtos para descolar e separar; urânio; óxido de urânio; pro-

dutos químicos para a protecção de doenças da vinha; álcool vinícola; viscose; vitríolo; ál-

cali volátil (amoníaco) para uso industrial; aceleradores de vulcanização; produtos de vul-

canização; produtos químicos para o branqueamento de ceras; substâncias químicas para a 

soldagem; produtos de humedecimento para branqueamento; produtos de molhagem para 

tinturaria; produtos de molhagem para a indústria têxtil; purificadores de vinho; viterite; 

álcool de madeira; polpa de madeira; vinagre de madeira (acido pirolenhoso); xénon; filmes 

raio x, sensibilizados mas não impressionados; itérbio; ítrio; zircão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083762

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : SONY CORPORATION

 地址 Endereço : 1-7-1 Konan, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Transportadores aéreos; aparelhos de aeronáutica, máquinas e dispositivos para a aeronáu-

tica; aviões; almofadas de ar insufláveis (dispositivos de segurança para automóveis); balões 

aerostáticos; veículos aéreos; aeronaves; aeróstatos; ambulâncias; aviões anfíbios; dispositi-

vos anti-encandeantes para veículos; dispositivos anti-reflexo para veículos; correntes anti-

derrapantes; alarmes anti-roubo para veículos; dispositivos anti-roubo para veículos; carro-

çarias para automóveis; correntes para automóveis; chassis para automóveis; capots para 

automóveis; pneus para automóveis; automóveis; eixos para veículos; aros de cubos de ro-

das; cestas adaptadas para velocípedes; campainhas para bicicletas, velocípedes; travões de 
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bicicletas; correntes de bicicletas; quadros de bicicletas; guiadores de bicicletas; bombas de 

bicicleta; jantes de bicicleta; selim de bicicleta; raios de bicicletas; apoios de bicicletas; 

pneus de bicicletas; bicicletas; ganchos para barcos; barcos; carroçaria para veículos; Bo-

gies (rodado de eixo duplo) para vagões de caminhos-de-ferro; revestimentos de travões 

para veículos; segmentos de travões para veículos; calços de travões para veículos; travões 

para bicicletas, velocípedes; travões para veículos; tampões de choque (material ferroviário 

rolante); pára-choques para automóveis; teleféricos; aparelhos e instalações de transporte 

por cabos; caixões (veículos); auto-caravanas; tampas de tanques de gasolina de veículos; 

caravanas; vagões (caminhos-de-ferro); triciclos para entregas; carros; carros para trans-

porte de instalações por cabo; charretes (carroças); lonas para pneumáticos; rodas para 

carrinhos; carros para transporte de matéria em fusão; cadeiras (assentos) de teleférico; 

carrinhos de limpeza; betoneiras (veículos); acoplamentos para veículos terrestres; cober-

turas para carrinhos de bebés; coberturas para volantes de veículos; cárteres para compo-

nentes de veículos (excepto para motores); manivelas de velocípedes; campainhas para ve-

locípedes; travões de velocípedes; carros de velocípedes; correntes de velocípedes; quadros 

de velocípedes; guiadores de velocípedes; eixos de velocípedes; pára-lamas para velocípe-

des; bombas de velocípedes; jantes de velocípedes; selins de velocípedes; raios de velocípe-

des; suportes de apoio para o estacionamento de velocípedes; pneus para velocípedes; velo-

cípedes; turcos para embarcações; triciclos transportadores; vagões-restaurante; bufetes 

rolantes (carros);bufetes rolantes (carros); indicadores de direcção para bicicletas; indica-

dores de direcção para veículos; balões dirigíveis; dispositivos para soltar os barcos; portas 

para veículos; dragas (barcos); redes para bicicletas, velocípedes; cadeias de comando para 

veículos terrestres; motores de comando para veículos terrestres; assentos ejectáveis (para 

aeronaves); veículos eléctricos; comportas de descarga elevatórias (partes de veículos ter-

restres); máquinas (motores) para veículos terrestres; defensas para barcos (molhelhas); 

barcos de passageiros; bordos (saliências) de aros de rodas de caminhos de ferro; empilha-

deiras de mercadorias; quadros de bicicletas, velocípedes; rodas livres para veículos terres-

tres; funiculares; chaminés de locomotivas; chaminés de navios; caixas de velocidades para 

veículos terrestres; engrenagens para veículos terrestres; engrenagens para velocípedes; 

carrinhos de golfe; dresinas (caminhos de ferro); guiadores de bicicletas, velocípedes; carri-

nhos de mão; limpadores de farol; apoios de cabeça para assentos de veículos; capotas para 

carrinhos de bebé; tampas de motor para veículos; tejadilhos para veículos; buzinas para 

veículos; carretos enroladores de mangueiras (tubos flexíveis); tampas de cubos de rodas; 

cubos de rodas de veículos; circuitos hidráulicos para veículos; hidroplanos; planos inclina-

dos para barcos; câmaras-de-ar para bicicletas, velocípedes; câmaras-de-ar para pneumáti-

cos (pneus); motores a jacto para veículos terrestres; trenós a pé; carruagens para o trans-

porte de matéria em fusão; carros para o transporte de matéria em fusão; lanchas; carri-

nhos elevadores; locomotivas; camiões de tamanho reduzido; porta bagagens para veículos; 

redes porta-bagagem para veículos; camiões para transporte de bagagem; mastros para 

barcos; veículos militares de transporte; rodas de vagonete; motorizadas; autocarros a mo-

tor; carros motorizados; camionetas; autocaravanas; motociclos; motores eléctricos para 

veículos terrestres; motores para velocípedes; motores para veículos terrestres; pára-lamas; 

antiderrapantes para pneus (pneumáticos) de veículos; impulsionadores não eléctricos para 

veículos terrestres (não incluindo suas partes); remos de barcos; autocarros; pangaios para 

canoas; cestas adaptadas para veículos de duas rodas; pedais para velocípedes; pneumáti-

cos (pneus); pontões; vigias (náutico); comportas de descargas eléctricas (partes de veículos 

terrestres); carrinhos de bebé; mecanismos de propulsão para veículos terrestres; bombas 

de bicicletas, velocípedes; coberturas para cadeirinhas de passeio para bebés; capotas para 

carrinhos de bebé; carrinhos de bebé; engates de caminhos-de-ferro; espelhos retrovisores; 

desmultiplicadores para veículos terrestres; veículos de comando à distância que não sejam 
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brinquedos; equipamentos para a reparação de câmaras-de-ar; avisadores de marcha atrás 

para veículos; riquexós; jantes de rodas de veículos; jantes de rodas de bicicletas, velocípe-

des; material rolante de funiculares; material rolante de caminhos-de-ferro; toleteiras, le-

mes, carrinhos de mão para transportar sacos; coberturas de selins para bicicletas ou moto-

ciclos; selins para bicicletas, velocípedes ou motociclos; cintos de segurança para assentos 

de veículos; assentos de segurança para crianças, para veículos; aceleras (scooters) (veícu-

los); propulsores a hélice; propulsores a hélice para barcos; propulsores a hélice para na-

vios; gingas (remos da popa); hidroaviões; capas de assentos para veículos; arneses de segu-

rança para assentos de veículos; navios; cascos de navios; dispositivos de comando para 

barcos; amortecedores para automóveis; molas amortecedoras para veículos; carrinhos de 

compras; sidecars; elevadores de esqui; beliches para dormir para veículos; vagões-cama; 

trenós (veículos); trenós (veículos); carros de neve (auto-neves); veículos espaciais; cobertu-

ras para pneumáticos sobressalentes; coberturas para pneus sobresselentes; coberturas 

para rodas sobresselentes; mastros para navios; pregos para pneus; spoilers para veículos; 

esticadores de raios de rodas; raios de bicicletas, velocípedes; carros de desporto; camiões 

de rega; suportes de apoio para bicicletas, velocípedes (partes de bicicletas, velocípedes); 

dispositivos de comando para barcos; volantes de veículos; gingas; coberturas para carri-

nhos de bebé; carrinhos de bebé; tachas para pneus; para-sóis adaptados para automóveis; 

amortecedores de suspensão para veículos; painéis elevatórios de carroçaria (partes de veí-

culos terrestres); teleféricos; camiões basculantes; carroças basculantes; madeiras para na-

vios (armações); basculantes de vagões (partes de vagões e de camiões); carroçarias bascu-

lantes de camiões; pneus para bicicletas, velocípedes; bandagens de rodas para veículos; 

pneus, sólidos, para rodas de veículos; conversores de binário para veículos terrestres; bar-

ras de torção para veículos; motores de tracção; tractores; motor de tracção; reboques (veí-

culos); carros eléctricos; correntes de transmissão para veículos terrestres; eixos de trans-

missão para veículos terrestres; mecanismos de transmissão para veículos terrestres; faixas 

de rodagem para a recauchutagem (rechapagem) de pneus; lagartas rolantes para veículos; 

lagartas rolantes para veículos (tractores); triciclos; camiões; pneus sem câmara-de-ar para 

bicicletas, velocípedes; turbinas para veículos terrestres; sinais de direcção para veículos; 

carrinhos de duas rodas; bandagens de rodas para veículos; pneus (pneumáticos) para ro-

das de veículos; subestruturas de veículos; beberrões de descarregamento (para inclinar 

vagões de carga); válvulas para pneus de veículos; carrinhas (veículos); pára-choques de ve-

ículos; chassis de veículos; coberturas de veículos, moldadas; estribos de veículos; assentos 

de veículos; molas de suspensão para veículos; jantes de rodas de veículos; raios de rodas de 

veículos; veículos pneumáticos (pneus) para veículos; rodas de veículos; veículos de loco-

moção por terra, por ar, por água e sobre carris; vagões; veículos náuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083765

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 悅健健康食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路619號時代商業中心12樓B-C 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 健康食品（人參類醫用）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083766

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/07

[730] 申請人 Requerente : 悅健健康食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路619號時代商業中心12樓B-C 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 健康食品（人參類非醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083767

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : Walton International Ltd.

 地址 Endereço : P.O. Box 1586, George Town, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands.

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis e produtos têxteis, tecidos, tecidos têxteis para o uso na produção de vestuário, cal-

çado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho: G-

   Preto: TEX

   (tal como exemplar de marca)

[210] 編號 N.º : N/083768

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : Walton International Ltd.
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 地址 Endereço : P.O. Box 1586, George Town, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands.

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário de penas para o frio, vestuário de couro, cuecas, 

jaquetas, calças de ganga, calças compridas, calças, calções, bandas elásticas para o punho, 

camisas, camisas informais, vestuário informal para o exterior, t-shirts, t-shirts sem man-

gas, camisetas interiores,  roupa interior, blusas, saias, camisolas interiores, coletes, casa-

cos, camisolas, fatos de treino, camisolas interiores de alças, camisola de malha, camisas 

de desporto, macacões, fatos de treino para o ginásio, vestidos, vestidos compridos, pulôve-

res, camisolões, camisolas caveadas, casacos de malha, roupa interior (íntima), fitas para a 

cabeça, bonés, chapéus, lenços , gravatas, peúgas, cintos, perneiras de lã, calças de malha, 

meias, collants, soutiens, sapatos, botas, chinelos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca :  Vermelho: G-

   Preto: TEX

   (tal como exemplar de marca)

[210] 編號 N.º : N/083769

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : Walton International Ltd.

 地址 Endereço : P.O. Box 1586, George Town, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands.

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca :  Vermelho: G-

   Preto: TEX

   (tal como exemplar de marca)

[210] 編號 N.º : N/083770

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : GIEVES & HAWKES INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : No.1 Savile Row, London, W1X 2JR, Inglaterra, Reino Unido

 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 ópticos; óculos; lentes de contacto, óculos de sol, lentes, lentes 

para óculos; caixa para óculos, sacos para óculos, cordões e correntes para óculos; arma-
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ções para óculos; armações para óculos de desporto; estojos para lentes de contacto; lupas, 

binóculos, telescópios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083771

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : GIEVES & HAWKES INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : No.1 Savile Row, London, W1X 2JR, Inglaterra, Reino Unido

 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 ópticos; óculos; lentes de contacto, óculos de sol, lentes, lentes 

para óculos; caixa para óculos, sacos para óculos, cordões e correntes para óculos; arma-

ções para óculos; armações para óculos de desporto; estojos para lentes de contacto; lupas, 

binóculos, telescópios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083772

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : GIEVES & HAWKES INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : No.1 Savile Row, London, W1X 2JR, Inglaterra, Reino Unido

 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 ópticos; óculos; lentes de contacto, óculos de sol, lentes, lentes 

para óculos; caixa para óculos, sacos para óculos, cordões e correntes para óculos; arma-

ções para óculos; armações para óculos de desporto; estojos para lentes de contacto; lupas, 

binóculos, telescópios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083773

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10
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[730] 申請人 Requerente : dōTERRA Holdings, LLC

 地址 Endereço : 370 West Center Street, Orem, Utah 84057, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香精油；芳香油；化妝用油；芳香劑（香精油）；芳香化妝品；香水香料；香料製劑；化妝油；身

體用油；香草醇；香料；室內用芳香劑；帶香味製劑；護膚製劑；美容製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083774

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : dōTERRA Holdings, LLC

 地址 Endereço : 370 West Center Street, Orem, Utah 84057, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥製劑；醫用營養品；營養補充劑；維生素製劑；礦物質製劑；以健康食品補充劑為主的醫藥

製劑；藥丸（醫用）；健康食品添加劑（醫用）；醫用營養食物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083775

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : dōTERRA Holdings, LLC

 地址 Endereço : 370 West Center Street, Orem, Utah 84057, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷品；印刷指南和手冊；印刷出版物；紙和紙板；不屬別類的紙和紙板製品；文具；雜誌（期

刊）；刊物；期刊；書籍；活頁封面；日曆。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083776

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : dōTERRA Holdings, LLC

 地址 Endereço : 370 West Center Street, Orem, Utah 84057, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21
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[511] 產品 Produtos : 用於塗抹化妝品和化妝油的用具；化妝用具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083777

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : dōTERRA Holdings, LLC

 地址 Endereço : 370 West Center Street, Orem, Utah 84057, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083778

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : dōTERRA Holdings, LLC

 地址 Endereço : 370 West Center Street, Orem, Utah 84057, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 含維生素的飲料（非醫用）；含礦物質的飲料（非醫用）；不含酒精的飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083779

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : dōTERRA Holdings, LLC

 地址 Endereço : 370 West Center Street, Orem, Utah 84057, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 香精油、芳香油、化妝用油、芳香劑（香精油）、芳香化妝品、香水香料、香料製劑、化妝油、身

體用油、香草醇、香料、室內用芳香劑、帶香味製劑、護膚製劑、美容製劑、用於塗抹化妝品和

化妝油的用具、化妝用具、醫藥製劑、營養品、營養補充劑、維生素、礦物質、維生素及礦泉飲

品、以健康食品補充劑為主的醫藥製劑、藥丸（醫用）、食用營養添加劑、醫用營養品、印刷品、

印刷指南和手冊、印刷出版物、紙和紙板、不屬別類的紙和紙板製品、文具、雜誌（期刊）、刊

物、期刊、書籍、活頁封面、日曆、服裝、帽的零售、批發和分銷；市場營銷；廣告；替他人推銷，

包括通過客戶獎勵計劃進行的推銷服務；進出口代理；對買賣進行安排和行政處理；組織和管

理獎勵計劃。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083780

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

 地址 Endereço : 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas, peças e acessórios para máquinas de 

jogo e conjuntos de conversão de jogos para máquinas de jogos incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083781

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, 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 e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083782

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083783

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10
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[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083784

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083785

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : 龐林超

   Pong lam chio

 地址 Endereço : 澳門柿山鷹圍8號威鷹閣五樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍、灰、黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/083786

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Gravações áudio e audiovisuais; altifalantes áudio portáteis, leitores de discos compactos, 

estéreos pessoais, estações de acolhimento electrónicas, auscultadores, auriculares, com-

putadores pessoais e computadores tablets, tapetes para rato, ratos de computador, tecla-

dos para computador, dispositivos de memória USB, máquinas karaoke, walkie-talkies, 

telefones, calculadoras, réguas, computadores, máquinas fotográficas, filmes, magnetos 

decorativos, molduras fotográficas digitais; capacetes de protecção para desportos, tubos 

de respiração para mergulho, máscaras para natação, óculos para natação; óculos, óculos 

de sol, armações e estojos para os mesmos; ficheiros de áudio, vídeo, audiovisuais e ima-

gens descarregáveis; software informático, cassetes de jogos de vídeo, software para jogos 

de vídeo, software descarregável para telemóveis, cartões de memória para máquinas para 

jogos de vídeo; sacos para dispositivos electrónicos pessoais, nomeadamente telemóveis, 

computadores portáteis, computadores tablets, câmaras digitais, leitores de áudio digital e 

leitores de livros electrónicos, capas protectoras, capas e estojos para telemóveis, computa-

dores portáteis, computadores tablets, câmaras digitais, leitores de áudio digital e leitores 

de livros electrónicos, faceplates, correias e amuletos para telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083787

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente a provisão de programas de entretenimento 

e conteúdos via televisão, satélite, internet, redes sem fios e outras redes de comunicação 

electrónicas; provisão de publicações online não descarregáveis; provisão de um sítio apre-

sentando conteúdos audiovisual, informações sobre entretenimento e jogos online; pro-

visão de música online, não descarregável, provisão de vídeos online, não descarregável, 

apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de parque de diversões; produção de filmes, 

televisão e conteúdos de entretenimento digital.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083788

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Gravações áudio e audiovisuais; altifalantes áudio portáteis, leitores de discos compactos, 

estéreos pessoais, estações de acolhimento electrónicas, auscultadores, auriculares, com-
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putadores pessoais e computadores tablets, tapetes para rato, ratos de computador, tecla-

dos para computador, dispositivos de memória USB, máquinas karaoke, walkie-talkies, 

telefones, calculadoras, réguas, computadores, máquinas fotográficas, filmes, magnetos 

decorativos, molduras fotográficas digitais; capacetes de protecção para desportos, tubos 

de respiração para mergulho, máscaras para natação, óculos para natação; óculos, óculos 

de sol, armações e estojos para os mesmos; ficheiros de áudio, vídeo, audiovisuais e ima-

gens descarregáveis; software informático, cassetes de jogos de vídeo, software para jogos 

de vídeo, software descarregável para telemóveis, cartões de memória para máquinas para 

jogos de vídeo; sacos para dispositivos electrónicos pessoais, nomeadamente telemóveis, 

computadores portáteis, computadores tablets, câmaras digitais, leitores de áudio digital e 

leitores de livros electrónicos, capas protectoras, capas e estojos para telemóveis, computa-

dores portáteis, computadores tablets, câmaras digitais, leitores de áudio digital e leitores 

de livros electrónicos, faceplates, correias e amuletos para telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083789

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente a provisão de programas de entretenimento 

e conteúdos via televisão, satélite, internet, redes sem fios e outras redes de comunicação 

electrónicas; provisão de publicações online não descarregáveis; provisão de um sítio apre-

sentando conteúdos audiovisual, informações sobre entretenimento e jogos online; pro-

visão de música online, não descarregável, provisão de vídeos online, não descarregável, 

apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de parque de diversões; produção de filmes, 

televisão e conteúdos de entretenimento digital.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083794

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : 佳英食品有限公司

   Companhia de Bright Elite Gourmet Limitada

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓P-V室

   Av. da Amizade, n.º1023, Edf. Nam Fong, 2.ºandar, «P-V», Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，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，花生糖，糖果類，

杏仁餅類，中式餅類，西式餅類，蛋卷類，麵粉及穀類製品，全屬第30類。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 古銅色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/083795

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/10

[730] 申請人 Requerente : RollMe Limitada

 地址 Endereço : 澳門陳樂巷4B錦漢大廈地下 

 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083796

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : 健力（股份）貿易有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界屯門業旺路8號聯昌中心二期8樓6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 : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品及醫藥製劑；特製中藥，哺乳者及傷殘者用食品；醫用營養補充劑；礦物劑；維他命及維他

命製劑；醫用飲料及糖果，草藥及草藥製劑；營養品及滋補製劑；消滅有害動物製劑；全屬第5

類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083797

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : 健力（股份）貿易有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界屯門業旺路8號聯昌中心二期8樓6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 : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品及醫藥製劑；特製中藥，哺乳者及傷殘者用食品；醫用營養補充劑；礦物劑；維他命及維他

命製劑；醫用飲料及糖果，草藥及草藥製劑；營養品及滋補製劑；消滅有害動物製劑；全屬第5

類。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083798

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : Beats Electronics, LLC

 地址 Endereço : 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, 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 : Auriculares, auscultadores, altifalantes, altifalantes áudio, cabos áudio, altifalantes áudio 

para carros, leitores multimédia para automóveis, leitores digitais de áudio para automó-

veis, telemóveis, computadores portáteis; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083803

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : 林春燕 

 地址 Endereço : 中國廣東省江門市新會區羅坑鎮南聯羌升里9巷2號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；果汁；水（飲料）；杏仁乳（飲料）；無酒精果茶；無酒精蘋果

酒；乳酸飲料（果製品，非奶）；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083804

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : 劉國鋒 

 地址 Endereço : 中國福建省莆田市荔城區黃石鎮清後村後塘37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 : 煙草；雪茄煙；小雪茄煙；雪茄煙盒；雪茄煙煙嘴；雪茄煙切刀；煙罐；煙灰缸；捲煙紙；打火

石。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083805

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : 正新橡膠工業股份有限公司

   CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.
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 地址 Endereço : 中國臺灣彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號

   N.º 215, Meei-Kong Road, Huang-Ts’o Village, Ta-Suen, Chang-Hwa, Hsien, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Pneus; câmaras-de-ar para veículos; câmaras-de-ar para pneus de veículos; válvulas de 

pneu para pneus de veículos; bombas de pneus; remendos para reparar pneus; revestimen-

tos de pneus; tampas de recauchutagem de pneus; coberturas de pneus sobressalentes; ro-

das de bicicletas; chumbos para equilibrar rodas de veículos; travões de bicicleta; mudanças 

para bicicletas; selins para bicicletas; assentos de bicicletas; correntes para velocípedes; 

suportes de garrafas de água para bicicletas; cestas adaptadas para bicicletas; bicicletas; bi-

cicletas eléctricas; motociclos; motociclos eléctricos; veículos todo-terreno; barcos; aerona-

ves; carros eléctricos; pára-quedas; trenós para efeitos de transporte; motos de água; carros 

de golfe eléctricos; carrinhos de bebé; charretes (carroças); cadeiras de rodas; punhos de 

guiadores de bicicletas; carrinhos de supermercado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083806

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : HOKKAIDO CORPORATION LIMITED

 地址 Endereço : Flat/Room 501, 5/F Hang Seng Wanchai Building 200 Hennessy Road, Wanchai, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e servi-

ços 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 takeaway, ca-

tering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering para re-

cepções de casamento, serviços de comida rápido, procura e preparo de locais para recep-

ção de casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepção, coffee shop e 

serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços de 

confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e 

serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083807

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG
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 地址 Endereço : 22, Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas; pérolas; botões de 

punho; molas para gravata; anéis, pulseiras, brincos, colares; alfinetes de peito; amuletos 

(artigos de joalharia); argolas para chaves em metais preciosos; obras de arte em metais 

preciosos; guarda-jóias; caixas em metais preciosos; relojoaria e instrumento cronométri-

cos; relógios; cronómetros; relógios de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de 

mesa; estojos para relógios; braceletes para relógios; pulseiras para relógios; correntes e 

molas para relógios ou vidros para relógios; argolas para chaves (pequenos adornos de joa-

lharia ou correntes); estátuas ou estatuetas em metais preciosos; armações para relógios de 

parede e relojoaria; medalhas; jóias para computadores; jóias para malas; moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083808

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : MASH STYLE LAB CO., LTD.

 地址 Endereço : 2-5, Shibuya 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cremes para as mãos; cremes para os lábios; cremes para o corpo; sais de banho; óleos 

para o banho; preparados para perfumar o ar; sabonetes e detergentes; detergentes para o 

branqueamento da roupa; detergentes para a loiça; velas aromáticas; preparados e outras 

substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, polimento, esfrega e 

abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o ca-

belo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083809

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : MASH STYLE LAB CO., LTD.

 地址 Endereço : 2-5, Shibuya 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Estojos para canetas; marcadores para livros; álbuns; lápis mecânicos; álbuns para recortes 

de jornais; blocos de notas; aguarelas (lápis de desenho); anteparos para livros; bases para 

fotografias; papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; 

impressos; materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para pa-
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pelaria ou para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e ar-

tigos de escritório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); 

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

blocos para impressoras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083810

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : MASH STYLE LAB CO., LTD.

 地址 Endereço : 2-5, Shibuya 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Louça de mesa incluindo, chávenas, tigelas, travessas, copos para bebida; lancheiras; cantis 

(frascos de água); vasilhas (recipientes para alimentos); castiçais; suportes para velas (sem 

ser em metais preciosos); suportes para recipientes; pauzinhos; estojos para pauzinhos; re-

des para lavagem de roupa; utensílios para cosmética; porta-rolos de papel higiénico; uten-

sílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas (com 

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

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

gos de vidro, porcelana e faiança não incluído noutras classes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083811

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : MASH STYLE LAB CO., LTD.

 地址 Endereço : 2-5, Shibuya 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Toalhas para fins domésticos; toalhas; lenços; roupa de cama; capas para almofadas; fro-

nhas; lençóis (têxteis); cobertores; bases para copos (toalhas de mesa); coberturas de tecido 

para lençóis de casa de banho; cobertas para cama; cortinas; toalhas de mesa (sem ser de 

papel); tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas 

para a mesa.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083818

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : HOKKAIDO CORPORATION LIMITED

 地址 Endereço : Flat/Room 501, 5/F Hang Seng Wanchai Building 200 Hennessy Road, Wanchai, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e servi-

ços 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 snackbar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, cate-

ring e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering para re-

cepções de casamento, serviços de comida rápido, procura e preparo de locais para recep-

ção de casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepção, coffee shop e 

serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços de 

confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e 

serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, vermelho, branco.

[210] 編號 N.º : N/083819

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : Corporation PARADISE GLOBAL

 地址 Endereço : 296 Haeundaehaebyeon-ro Haeundae-gu Busan, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de instalações para casino (jogos de fortuna ou azar); casinos; operação de 

casinos; gestão de casinos; fornecimento de serviços de instalações recreativas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083820

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : Corporation PARADISE GLOBAL

 地址 Endereço : 296 Haeundaehaebyeon-ro Haeundae-gu Busan, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : Hotéis; reservas de hotel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083821

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : Corporation PARADISE GLOBAL

 地址 Endereço : 296 Haeundaehaebyeon-ro Haeundae-gu Busan, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de instalações para casino (jogos de fortuna ou azar); casinos; operação de 

casinos; gestão de casinos; fornecimento de serviços de instalações recreativas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083822

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : Corporation PARADISE GLOBAL

 地址 Endereço : 296 Haeundaehaebyeon-ro Haeundae-gu Busan, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Hotéis; reservas de hotel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083823

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : The RJA Group, Inc.

 地址 Endereço : Suite 500, 600 West Fulton Street, Chicago, Illinois 60661, 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 de consultoria de engenharia relacionados com protecção contra incêndios e có-

digos e normas de construção; serviços de consultoria de construção relacionados com pro-

tecção contra incêndios e códigos e normas de construção.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083824

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : The RJA Group, Inc.

 地址 Endereço : Suite 500, 600 West Fulton Street, Chicago, Illinois 60661, 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 de consultoria de engenharia relacionados com protecção contra incêndios e có-

digos e normas de construção; serviços de consultoria de construção relacionados com pro-

tecção contra incêndios e códigos e normas de construção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083825

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : LD&D Milk Pty Ltd

 地址 Endereço : 737 Bourke Street, Docklands, Victoria 3008, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Productos lácteos; productos à base de lacticínios; leite; productos de leite; bebidas com sa-

bor a leite; productos à base de leite; leite processado em temperatura ultra-elevada; quei-

jos; iogurtes; produtos à base de iogurte e bebidas incluindo iogurtes líquidos; manteigas e 

cremes; sobremesas à base de lacticínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083826

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : LD&D Milk Pty Ltd

 地址 Endereço : 737 Bourke Street, Docklands, Victoria 3008, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Productos lácteos; productos à base de lacticínios; leite; productos de leite; bebidas com sa-

bor a leite; productos à base de leite; leite processado em temperatura ultra-elevada; quei-
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jos; iogurtes; produtos à base de iogurte e bebidas incluindo iogurtes líquidos; manteigas e 

cremes; sobremesas à base de lacticínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083827

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : PepsiCo, Inc.

 地址 Endereço : 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, 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 : Auscultadores electrónicos, auscultadores com microfone; aparelhos para transmissão ou 

reprodução de sons ou imagens; aparelhos e instrumentos de telecomunicações e telefóni-

cos; software informático; telemóveis, estojos, capas, aparelhos e acessórios para telemó-

veis; óculos, máquinas fotográficas, óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083828

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A.

 地址 Endereço : Av.Eliodoro Yáñez 2962, PISO 5, Providencia, Santiago, Chile

 國籍 Nacionalidade : 智利 Chilena 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083829

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A.

 地址 Endereço : Av.Eliodoro Yáñez 2962, PISO 5, Providencia, Santiago, Chile

 國籍 Nacionalidade : 智利 Chilena 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083830

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A.

 地址 Endereço : Av. Eliodoro Yáñez 2962, PISO 5, Providencia, Santiago, Chile

 國籍 Nacionalidade : 智利 Chilena 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos do Chile.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083831

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A.

 地址 Endereço : Av. Eliodoro Yáñez 2962, PISO 5, Providencia, Santiago, Chile

 國籍 Nacionalidade : 智利 Chilena 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083832

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A.

 地址 Endereço : Av. Eliodoro Yáñez 2962, PISO 5, Providencia, Santiago, Chile

 國籍 Nacionalidade : 智利 Chilena 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083833

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11
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[730] 申請人 Requerente : Feinberg Holdings 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 : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de iluminação, lâmpadas LED, lâmpadas de iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083836

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : Restorsea LLC

 地址 Endereço : 641 Lexington Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, 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 não medicinais para os cuidados da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083837

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : Restorsea LLC

 地址 Endereço : 641 Lexington Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, 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 não medicinais para os cuidados da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083838

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[730] 申請人 Requerente : Restorsea LLC

 地址 Endereço : 641 Lexington Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, 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 não medicinais para os cuidados da pele.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083839

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : 富時貿易（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路205-207號泉福工業大廈6樓C座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083840

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : 富時貿易（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路205-207號泉福工業大廈6樓C座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083850

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Wearwell, Inc.

 地址 Endereço : P.O. Box 2369, Smyrna, Tennessee 37167, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Esteiras; esteiras anti-fadiga; esteiras antiderrapantes feitos primariamente de borracha ou 

PVC.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/02 86/132,359 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/083851

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Wearwell, Inc.

 地址 Endereço : P.O. Box 2369, Smyrna, Tennessee 37167, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Esteiras; esteiras anti-fadiga; esteiras antiderrapantes feitos primariamente de borracha ou 

PVC.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083852

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, péro-

las, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos cronométricos, 

relógios de parede e de mesa, relógios; caixas para artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083853

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, péro-

las, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos cronométricos, 

relógios de parede e de mesa, relógios; caixas para artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083854

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, péro-

las, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos cronométricos, 

relógios de parede e de mesa, relógios; caixas para artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083855

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : NTT DOCOMO, INC.

 地址 Endereço : 11–1, Nagata-cho 2–Chome, Chiyoda– ku, Tóquio, 100 – 6150 Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Emissores de ondas sonoras, transmissores de sinais sonoros de alta frequência, receptores 

de ondas sonoras, receptores de sinais sonoros de alta frequência, software informático de 

aplicação para promover produtos e serviços de outros dependendo nos atributos dos clien-

tes, software de aplicação para smartphones para registar dados dos clientes visitantes, 

software informático de aplicação para fornecer cupões, ofertas promocionais e informa-

ção sobre descontos, software informático de aplicação para analisar os dados dos clientes, 

sistemas electrónicos compreendidos por transmissores de sinais sonoros de alta frequên-

cia, receptores de sinais sonoros de alta frequência, servidores de autenticação, app dedica-

das em smartphones utilizando sinais sonoros para promover produtos e serviços de outros, 

registar dados de clientes visitantes, fornecer informação publicitária a clientes e analisar 

dados de clientes, software de comunicação enviando e recebendo informação de posição, 

software informático para converter informação digital em informação sonora, cupões 

para consumidores descarregáveis de um rede global, etiquetas electrónicas, hardware e 

software servidor de acesso a uma rede, transmissores e receptores de rádio, equipamento 

de telecomunicações, assistência digital pessoal, publicações electrónicas, descarregáveis, 

receptores áudio e vídeo, software informáticos, gravado, computadores, aparelhos de pro-

cessamento de dados, aparelhos de sistema de posicionamento global (GPS), telefones por-

táteis, programas de computador [software descarregável], rádios, leitores [equipamento de 

processamento de dados], transmissores de sinais electrónicos, smartphones, computadores 

tablet.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083856

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : NTT DOCOMO, INC.

 地址 Endereço : 11–1, Nagata-cho 2–Chome, Chiyoda– ku, Tóquio, 100 – 6150 Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Transferência de dados por telecomunicações, aluguer de emissores de ondas sonoras, alu-

guer de transmissores de sinais sonoros de alta frequência, telecomunicações entre lojas 

e os smartphones dos clientes feitas automaticamente quando os clientes entram na loja, 

aluguer de máquinas e aparelhos de comunicação de rádio, correio electrónico, informação 

sobre telecomunicações, fornecimento de conexões de telecomunicações para uma rede 

global de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083857

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : NTT DOCOMO, INC.

 地址 Endereço : 11–1, Nagata-cho 2–Chome, Chiyoda– ku, Tóquio, 100 – 6150 Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de uso temporário de software não descarregável para promover produtos e 

serviços de outros dependendo dos atributos dos clientes, fornecimento de uso temporário 

de software não descarregável para registar dados de clientes visitantes, fornecimento de 

uso temporário de software não descarregável para fornecer cupões, ofertas promocionais 

e informação de descontos, fornecimento de uso temporário de software não descarregável 

para analisar dados dos clientes, fornecimento de uso temporário de software não descar-

regável para enviar e receber informação de posição, fornecimento de uso temporário de 

software não descarregável para converter informação digital em informação sonora. Alu-

guer de hardware de computador e de software de computador. Programação de computa-

dor. Serviços de consultoria de tecnologia de informação, consultoria de software informá-

ticos, computação em nuvem, aluguer de computadores, design de software informáticos, 

armazenamento de dados electrónicos, aluguer de software informático, actualização de 

software informático, software como um serviço.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083858

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Plataforma Projectos Multimédia, Limitada

 地址 Endereço : Avenida Venceslau de Morais, n.º 218-A, 17.º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 16

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

tografias; artigos de papelaria; materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras 

classes); calendários, livros, catálogos, postais ilustrados, cartazes, periódicos, publicações 

impressas, jornais e revistas; cartões de felicitações; papel de embrulho e materiais para 

embalagem; sacos e envelopes; anteparos para livros, marcadores para livros; diários; pas-

tas para arquivo; blocos de apontamentos, blocos de memorandos, papel para escrever; 

ornamentos e decorações feitos de papel e/ou de cartão; blocos de apontamentos de bolso; 

livros de autógrafos; arquivadores para papéis; autocolantes; folhetos; envelopes vermelhos 

(lai si); etiquetas para cassetes de vídeo; discos de vídeo digitais/discos digitais versáteis 

(DVD), discos de vídeo e discos laser; fotografias; álbuns; tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branca e preta; as palavras são de cor cinzenta (tal como representadas na figura).

[210] 編號 N.º : N/083859

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Plataforma Projectos Multimédia, Limitada

 地址 Endereço : Avenida Venceslau de Morais, n.º218-A, 17.º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

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

tografias; artigos de papelaria; materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras 

classes); calendários, livros, catálogos, postais ilustrados, cartazes, periódicos, publicações 

impressas, jornais e revistas; cartões de felicitações; papel de embrulho e materiais para 

embalagem; sacos e envelopes; anteparos para livros, marcadores para livros; diários; pas-

tas para arquivo; blocos de apontamentos, blocos de memorandos, papel para escrever; 

ornamentos e decorações feitos de papel e/ou de cartão; blocos de apontamentos de bolso; 

livros de autógrafos; arquivadores para papéis; autocolantes; folhetos; envelopes vermelhos 

(lai si); etiquetas para cassetes de vídeo; discos de vídeo digitais/discos digitais versáteis 

(DVD), discos de vídeo e discos laser; fotografias; álbuns; tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor de rosa, branca; as palavras são de cor cinzenta (tal como representadas na figura).

[210] 編號 N.º : N/083860

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Plataforma Projectos Multimédia, Limitada
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 地址 Endereço : Avenida Venceslau de Morais, n.º218-A, 17.º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

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

tografias; artigos de papelaria; materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras 

classes); calendários, livros, catálogos, postais ilustrados, cartazes, periódicos, publicações 

impressas, jornais e revistas; cartões de felicitações; papel de embrulho e materiais para 

embalagem; sacos e envelopes; anteparos para livros, marcadores para livros; diários; pas-

tas para arquivo; blocos de apontamentos, blocos de memorandos, papel para escrever; 

ornamentos e decorações feitos de papel e/ou de cartão; blocos de apontamentos de bolso; 

livros de autógrafos; arquivadores para papéis; autocolantes; folhetos; envelopes vermelhos 

(lai si); etiquetas para cassetes de vídeo; discos de vídeo digitais/discos digitais versáteis 

(DVD), discos de vídeo e discos laser; fotografias; álbuns; tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branca e preta; as palavras são de cor cinzenta (tal como representadas na figura).

[210] 編號 N.º : N/083876

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[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；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083877

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[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；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083878

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : NBB-NATIONAL BUSINESS BROKERS, CONSULTORIA E GESTÃO, LDA

 地址 Endereço : Praceta D. Nuno Álvares Pereira, n.º. 20-DB 4450-218 Matosinhos, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Avaliação de negócios comerciais, gestão de negócios comerciais, administração de negó-

cios comerciais, informações de negócios, pesquisa de negócios, consultadoria profissional 

de negócios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores azul e vermelho tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/083879

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : HIROUN SPORTS CO., LTD.

 地址 Endereço : 12F.-1, NO.33, Dingxin Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；帽；內衣褲；胸罩；鞋；運動靴；運動鞋；馬褲；體操服裝；大衣；手套（服裝）；服裝內底；

頭帶（服裝）；工作服；褲子；長褲；裙；襪；運動衫；T 恤衫；背心；腕帶（服裝）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之紅色及黑色 。

[210] 編號 N.º : N/083880

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : HIROUN SPORTS CO., LTD.

 地址 Endereço : 12F.-1, NO.33, Dingxin Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 羽毛球；網球；回力球；羽毛球拍、壁球拍、網球拍、回力球拍；球拍袋；網球拍、羽毛球拍中

桿；運動用護膝、護腕；球拍握把帶；球拍用線；網球用網；羽毛球用網。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之紅色及黑色 。

[210] 編號 N.º : N/083881

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : HIROUN SPORTS CO., LTD.

 地址 Endereço : 12F.-1, N.º 33, Dingxin Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；帽；內衣褲；胸罩；鞋；運動靴；運動鞋；馬褲；體操服裝；大衣；手套（服裝）；服裝內底；

頭帶（服裝）；工作服；褲子；長褲；裙；襪；運動衫；T 恤衫；背心；腕帶（服裝）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083882

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : HIROUN SPORTS CO., LTD.

 地址 Endereço : 12F.-1, N.º 33, Dingxin Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 羽毛球；網球；回力球；羽毛球拍、壁球拍、網球拍、回力球拍；球拍袋；網球拍、羽毛球拍中

桿；運動用護膝、護腕；球拍握把帶；球拍用線；網球用網；羽毛球用網。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083883

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : DP Beverages Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar; extrac-

tos de chá; chás de frutos, de ervas, botânicos e de cereais; chá gelado; bebidas à base de 

chá; preparações para fazer tais bebidas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083884

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : DP Beverages Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e sumos de frutos; xaropes e 

outras preparações para fazer bebidas; bebidas não-alcoólicas; águas minerais e gasosas; 

águas com aromas de fruta; bebidas carbonatadas; bebidas energéticas e isotónicas; bebi-

das não alcoólicas aromatizadas com chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083885

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : DP Beverages Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar; extrac-

tos de chá; chás de frutos, de ervas, botânicos e de cereais; chá gelado; bebidas à base de 

chá; preparações para fazer tais bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083886

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : DP Beverages Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands
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 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e sumos de frutos; xaropes e 

outras preparações para fazer bebidas; bebidas não-alcoólicas; águas minerais e gasosas; 

águas com aromas de fruta; bebidas carbonatadas; bebidas energéticas e isotónicas; bebi-

das não alcoólicas aromatizadas com chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083887

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, jogos de azar de mesa ao vivo e online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083888

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente jogos de azar ao vivo e online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083889

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de jogos a dinheiro, jogos on-line e na Internet; servi-

ços de jogos apenas para fins de entretenimento (sem apostas) na Internet e on-line; jogos; 



N.º 19 — 7-5-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6451

serviços de jogos de azar, de jogos a dinheiro, de casino, ao vivo e na Internet, descarregá-

veis e não descarregáveis; serviços de entretenimento relacionados com casinos, Internet, 

jogos a dinheiro e jogos; serviços de entretenimento relacionados com jogos a dinheiro e 

jogos de azar; fornecimento de equipamentos e regras de jogo para jogos de casino e jogos 

de mesa ao vivo e jogos de apostas com saída de vídeo; fornecimento de locação e licencia-

mento de jogos online e ao vivo, jogos de casino, máquinas de jogos a dinheiro e equipa-

mentos de jogos a dinheiro; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de 

jogos de azar em estabelecimentos de jogo; fornecimento de serviços de casino, de jogos a 

dinheiro e de jogos de azar on-line ou via um sítio na internet; fornecimento de jogos de 

azar on-line; serviços de casino; fornecimento de jogos a dinheiro on-line para entrete-

nimento ou para apostas; serviços de entretenimento e educacionais; jogos a dinheiro na 

Internet e de jogos a dinheiro através de dispositivos móveis usando a tecnologia remota 

incluindo jogos apenas para fins de entretenimento sem apostas, jogos de mesa ao vivo ou 

dispositivos móveis dedicados a jogos de azar mesmo quando usam a tecnologia remota; jo-

gos de Internet; fornecimento de jogos por meio de um sistema baseado em computadores; 

serviços de jogos electrónicos prestados por meio da Internet; serviços de jogos a dinheiro 

para fins de entretenimento; jogos a dinheiro; jogos de computador portáteis, nomeada-

mente, apostas colaterais incluídas como parte de um jogo principal; serviços de apostas; 

serviços de assessoria e informações relacionados com todos os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083890

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Sistemas de monitorização para casinos usados em conexão com jogos de mesa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083891

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東中山市東升鎮坦背勝龍村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16
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[511] 產品 Produtos : 衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；紙；複寫紙；小冊子；紙板盒或紙盒；包裝紙；紙桌布；啤酒杯

墊；卸妝用薄紙；紙蝴蝶結；筆記本；木漿紙；紙墊；桌上紙杯墊；廚房抹手紙；紙製和纖維製嬰

兒尿布（一次性）；紙墊（紙製小桌布）；濕紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083892

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東中山市東升鎮坦背勝龍村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；紙；複寫紙；小冊子；紙板盒或紙盒；包裝紙；紙桌布；啤酒杯

墊；卸妝用薄紙；紙蝴蝶結；筆記本；木漿紙；紙墊；桌上紙杯墊；廚房抹手紙；紙製和纖維製嬰

兒尿布（一次性）；紙墊（紙製小桌布）；濕紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083893

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東中山市東升鎮坦背勝龍村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；紙；複寫紙；小冊子；紙板盒或紙盒；包裝紙；紙桌布；啤酒杯

墊；卸妝用薄紙；紙蝴蝶結；筆記本；木漿紙；紙墊；桌上紙杯墊；廚房抹手紙；紙製和纖維製嬰

兒尿布（一次性）；紙墊（紙製小桌布）；濕紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083894

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東中山市東升鎮坦背勝龍村 
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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 : 16

[511] 產品 Produtos : 衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；紙；複寫紙；小冊子；紙板盒或紙盒；包裝紙；紙桌布；啤酒杯

墊；卸妝用薄紙；紙蝴蝶結；筆記本；木漿紙；紙墊；桌上紙杯墊；廚房抹手紙；紙製和纖維製嬰

兒尿布（一次性）；紙墊（紙製小桌布）；濕紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083895

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東中山市東升鎮坦背勝龍村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；紙；複寫紙；小冊子；紙板盒或紙盒；包裝紙；紙桌布；啤酒杯

墊；卸妝用薄紙；紙蝴蝶結；筆記本；木漿紙；紙墊；桌上紙杯墊；廚房抹手紙；紙製和纖維製嬰

兒尿布（一次性）；紙墊（紙製小桌布）；濕紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083896

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東中山市東升鎮坦背勝龍村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；紙；複寫紙；小冊子；紙板盒或紙盒；包裝紙；紙桌布；啤酒杯

墊；卸妝用薄紙；紙蝴蝶結；筆記本；木漿紙；紙墊；桌上紙杯墊；廚房抹手紙；紙製和纖維製嬰

兒尿布（一次性）；紙墊（紙製小桌布）；濕紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083897

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13
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[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東中山市東升鎮坦背勝龍村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；紙；複寫紙；小冊子；紙板盒或紙盒；包裝紙；紙桌布；啤酒杯

墊；卸妝用薄紙；紙蝴蝶結；筆記本；木漿紙；紙墊；桌上紙杯墊；廚房抹手紙；紙製和纖維製嬰

兒尿布（一次性）；紙墊（紙製小桌布）；濕紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083898

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東中山市東升鎮坦背勝龍村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；紙；複寫紙；小冊子；紙板盒或紙盒；包裝紙；紙桌布；啤酒杯

墊；卸妝用薄紙；紙蝴蝶結；筆記本；木漿紙；紙墊；桌上紙杯墊；廚房抹手紙；紙製和纖維製嬰

兒尿布（一次性）；紙墊（紙製小桌布）；濕紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083899

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東中山市東升鎮坦背勝龍村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；紙；複寫紙；小冊子；紙板盒或紙盒；包裝紙；紙桌布；啤酒杯

墊；卸妝用薄紙；紙蝴蝶結；筆記本；木漿紙；紙墊；桌上紙杯墊；廚房抹手紙；紙製和纖維製嬰

兒尿布（一次性）；紙墊（紙製小桌布）；濕紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083900

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13
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[730] 申請人 Requerente : 中順潔柔紙業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東中山市東升鎮坦背勝龍村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 衛生紙；紙巾；紙手帕；紙餐巾；紙；複寫紙；小冊子；紙板盒或紙盒；包裝紙；紙桌布；啤酒杯

墊；卸妝用薄紙；紙蝴蝶結；筆記本；木漿紙；紙墊；桌上紙杯墊；廚房抹手紙；紙製和纖維製嬰

兒尿布（一次性）；紙墊（紙製小桌布）；濕紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083919

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Stussy, Inc.

 地址 Endereço : 17426 Daimler Street, Irvine, California 92614, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho apresentando sacos, cintos, isqueiros para cigarros, vestuário, 

decalcomanias, lanternas, calçado, chapelaria, artigos de joalharia, correntes para cha-

ves, malas de viagem, molas para dinheiro, mochilas, cartazes, cassetes de vídeo, cassetes 

áudio e discos compactos pré-gravados, bolsas, sinais, autocolantes, óculos de sol, estojos 

para óculos de sol, toalhas, chapéus-de-chuva, porta-moedas, relógios e acessórios para os 

mesmos; serviços de vendas a retalho disponíveis comunicações informáticas e televisão in-

teractiva apresentando sacos, cintos, isqueiros para cigarros, vestuário, decalcomanias, lan-

ternas, calçado, chapelaria, artigos de joalharia, correntes para chaves, malas de viagem, 

molas para dinheiro, mochilas, cartazes, cassetes de vídeo, cassetes áudio e discos com-

pactos pré-gravados, bolsas, sinais, autocolantes, óculos de sol, estojos para óculos de sol, 

toalhas, chapéus-de-chuva, porta-moedas, relógios e acessórios para os mesmos; serviços 

de venda a retalho online e serviços de encomendas por correio na área das mercadorias 

gerais de consumo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083920

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Stussy, Inc.

 地址 Endereço : 17426 Daimler Street, Irvine, California 92614, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho apresentando sacos, cintos, isqueiros para cigarros, vestuário, 

decalcomanias, lanternas, calçado, chapelaria, artigos de joalharia, correntes para cha-
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ves, malas de viagem, molas para dinheiro, mochilas, cartazes, cassetes de vídeo, cassetes 

áudio e discos compactos pré-gravados, bolsas, sinais, autocolantes, óculos de sol, estojos 

para óculos de sol, toalhas, chapéus-de-chuva, porta-moedas, relógios e acessórios para os 

mesmos; serviços de vendas a retalho disponíveis comunicações informáticas e televisão in-

teractiva apresentando sacos, cintos, isqueiros para cigarros, vestuário, decalcomanias, lan-

ternas, calçado, chapelaria, artigos de joalharia, correntes para chaves, malas de viagem, 

molas para dinheiro, mochilas, cartazes, cassetes de vídeo, cassetes áudio e discos com-

pactos pré-gravados, bolsas, sinais, autocolantes, óculos de sol, estojos para óculos de sol, 

toalhas, chapéus-de-chuva, porta-moedas, relógios e acessórios para os mesmos; serviços 

de venda a retalho online e serviços de encomendas por correio na área das mercadorias 

gerais de consumo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083931

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Beats Electronics, LLC

 地址 Endereço : 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, 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 : Auriculares, auscultadores, altifalantes, altifalantes áudio, cabos áudio, altifalantes áudio 

para carros, leitores multimédia para automóveis, leitores digitais de áudio para automó-

veis, telemóveis, computadores portáteis; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083932

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Realização de estudos e ensaios clínicos de fármacos; fornecimento de informações sobre 

estudos clínicos e ensaios de produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores amarela, verde e azul tal como representado na figura.



N.º 19 — 7-5-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6457

[210] 編號 N.º : N/083933

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informações médicas na área de preparações farmacêuticas; fornecimen-

to de informações médicas sobre a eficácia, efeitos colaterais, interacções ou administração 

de preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores amarela, verde e azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/083934

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Realização de estudos e ensaios clínicos de fármacos; fornecimento de informações sobre 

estudos clínicos e ensaios de produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores amarela, verde e azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/083935

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informações médicas na área de preparações farmacêuticas; fornecimen-

to de informações médicas sobre a eficácia, efeitos colaterais, interacções ou administração 

de preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores amarela, verde e azul tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/083938

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : KT & G Corporation

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 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 : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; cigarros; charutos; rapé; papel de cigarros; cachimbos para tabaco; filtros para ci-

garros; cigarreiras (não em metais preciosos); bolsas para tabaco; isqueiros para fumadores 

(não em metais preciosos); fósforos; limpa-cachimbos para cachimbos de tabaco; cinzeiros 

para fumadores (não em metais preciosos); cortadores para charutos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083940

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : RICCARDO TISCI S.R.L.

 地址 Endereço : Via Durini, 27 20122 Milano (MI) Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, nomeadamente produtos de maquilhagem (pintu-

ras) de rosto, produtos para o cuidado e beleza de cabelo, produtos para o cuidado e beleza 

do corpo, produtos para o cuidado e beleza das unhas; sabões e sabonetes; desodorizantes 

de uso pessoal e antitranspirantes (produtos de higiene); dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083941

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : RICCARDO TISCI S.R.L.

 地址 Endereço : Via Durini, 27 20122 Milano (MI) Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, óculos de sol, suas partes e acessórios, nomeadamente armações de óculos, estojos 

de óculos, correntes e cordões de óculos, lentes de contacto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083942

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14
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[730] 申請人 Requerente : RICCARDO TISCI S.R.L.

 地址 Endereço : Via Durini, 27 20122 Milano (MI) Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083943

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : RICCARDO TISCI S.R.L.

 地址 Endereço : Via Durini, 27 20122 Milano (MI) Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chi-

cotes e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083944

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : RICCARDO TISCI S.R.L.

 地址 Endereço : Via Durini, 27 20122 Milano (MI) Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083946

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Azare Products Kabushiki Kaisha (Azare Products Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 4-76, Ootashinmachi, Yao-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; dentífricos; cosméticos; perfumes; incensos e fragrâncias; unhas postiças; pesta-

nas postiças.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083947

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Azare Products Kabushiki Kaisha (Azare Products Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 4-76, Ootashinmachi, Yao-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; dentífricos; cosméticos; perfumes; incensos e fragrâncias; unhas postiças; pesta-

nas postiças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083948

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Bank of America Corporation

 地址 Endereço : 100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, 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 bancários e serviços financeiros relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083955

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Galderma S.A.

 地址 Endereço : Zugerstrasse 8, CH 6330 Cham, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos e produtos para os cuidados da pele.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083956

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Galderma S.A.

 地址 Endereço : Zugerstrasse 8, CH 6330 Cham, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos e produtos para os cuidados da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083959

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : 分子雪糕有限公司

   LAB MADE LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣啟祥道9號信和工商中心四樓421室

   Room 421, Sino Industrial Plaza, 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 霜淇淋；霜淇淋產品；霜淇淋三明治；霜淇淋棒；優酪乳霜淇淋；雪糕筒；冰凍甜點；冷凍甜品；

食用冰；冰凍果子露；果汁冰糕，凍優酪乳；雪糕及冰凍甜點，霜淇淋黏接劑；霜淇淋粉，甜點

裝飾品，霜淇淋醬汁及裝飾品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083960

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : 分子雪糕有限公司

   LAB MADE LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣啟祥道9號信和工商中心四樓421室

   Room 421, Sino Industrial Plaza, 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿；包括霜淇淋店的服務；霜淇淋店服務；霜淇淋及其他乳製品

準備及服務（包括在店及外賣消費）；設有冰凍甜點、霜淇淋、優酪乳的餐廳；定制混合果汁冰

糕如糖果或普通果汁冰糕；水果、堅果、聖代霜淇淋、奶昔、麥芽、冰沙和冷凍飲品、蛋糕、餡

餅、霜淇淋甜筒、霜淇淋等外賣速食服務，提供甜品，乳品及飲料服務；小吃店，自助餐廳。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083961

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : SGG Lisco LLC

 地址 Endereço : One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, KY 42103, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Pneus e câmaras-de-ar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083962

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : SGG Lisco LLC

 地址 Endereço : One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, KY 42103, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Bolas para desporto e para recreio cheias de ar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083963

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações para vacinas para uso humano.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083965

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC

 地址 Endereço : One Starpoint, Stamford, 06902 Connecticut, 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 : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, moldura; produtos (não incluídos em outras classes) em madeira, cor-

tiça, vara, cana, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, concha, âmbar, madrepérola, 

espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas; almofadas, 

roupa de cama.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «lençóis, cobertores, edredons, toalhas, cortinas de chuveiro», por pertencer a 

outra classe.

[210] 編號 N.º : N/083966

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Christie Manson & Woods Limited

 地址 Endereço : 8 King Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, 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 : Software informático, programas de computador; dados gravados em forma electrónica, 

óptica ou magnética;  suportes de registo; gravações áudio e visuais; CD-ROM; discos com-

pactos (interactivos); discos compactos; câmaras compactas;  publicações em forma electró-

nica fornecidas online a partir de bases de dados ou de outras instalações fornecidas pela 

Internet e portais; vídeos interactivos, filmes, fitas, cassetes, discos compactos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083967

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Christie Manson & Woods Limited

 地址 Endereço : 8 King Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, artigos de papel, papelão, artigos de papelão; material impresso, jornais, publicações 

periódicas, revistas, livros, boletins informativos, guias e directórios; fotografias, artigos de 

papelaria, pinturas, materiais e pincéis para artistas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083968

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Christie Manson & Woods Limited

 地址 Endereço : 8 King Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, 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 leilão; serviços de aconselhamento e consultoria sobre leilões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083969

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Christie Manson & Woods Limited

 地址 Endereço : 8 King Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de imobiliário; serviços de agência imobiliária;  corretagem imobiliária; serviços 

de avaliação e vistoria de imóveis; serviços de aconselhamento, consultoria e informação 

relacionados com os mesmos; serviços de estimativa de preços (de imóveis); serviços de 

estimativa de preços fiscais, financeiros e de imóveis; serviços de estimativa de preços de 
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antiguidades, obras de arte, jóias e de valores; serviços de aconselhamento, consultoria e 

informação relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083970

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Christie Manson & Woods Limited

 地址 Endereço : 8 King Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, 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 : Software informático, programas de computador; dados gravados em forma electrónica, 

óptica ou magnética; suportes de registo; gravações áudio e visuais; CD-ROM; discos com-

pactos (interactivos); discos compactos; câmaras compactas;  publicações em forma electró-

nica fornecidas online a partir de bases de dados ou de outras instalações fornecidas pela 

Internet e portais; vídeos interactivos, filmes, fitas, cassetes, discos compactos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083971

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Christie Manson & Woods Limited

 地址 Endereço : 8 King Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, artigos de papel, papelão, artigos de papelão; material impresso, jornais, publicações 

periódicas, revistas, livros, boletins informativos, guias e directórios; fotografias, artigos de 

papelaria, pinturas, materiais e pincéis para artistas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083972

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Christie Manson & Woods Limited

 地址 Endereço : 8 King Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, 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 leilão; serviços de aconselhamento e consultoria sobre leilões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083973

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Christie Manson & Woods Limited

 地址 Endereço : 8 King Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de imobiliário; serviços de agência imobiliária; corretagem imobiliária; serviços 

de avaliação e vistoria de imóveis; serviços de aconselhamento, consultoria e informação 

relacionados com os mesmos; serviços de estimativa de preços (de imóveis); serviços de 

estimativa de preços fiscais, financeiros e de imóveis; serviços de estimativa de preços de 

antiguidades, obras de arte, jóias e de valores;  serviços de aconselhamento, consultoria e 

informação relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083974

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Christie Manson & Woods Limited

 地址 Endereço : 8 King Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, 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 : Software informático, programas de computador; dados gravados em forma electrónica, 

óptica ou magnética;  suportes de registo; gravações áudio e visuais; CD-ROM; discos com-

pactos (interactivos); discos compactos; câmaras compactas; publicações em forma electró-

nica fornecidas online a partir de bases de dados ou de outras instalações fornecidas pela 

Internet e portais; vídeos interactivos, filmes, fitas, cassetes, discos compactos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083975

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Christie Manson & Woods Limited

 地址 Endereço : 8 King Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, artigos de papel, papelão, artigos de papelão; material impresso, jornais, publicações 

periódicas, revistas, livros, boletins informativos, guias e directórios; fotografias, artigos de 

papelaria, pinturas, materiais e pincéis para artistas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083976

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Christie Manson & Woods Limited

 地址 Endereço : 8 King Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, 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 leilão; serviços de aconselhamento e consultoria sobre leilões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083977

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Christie Manson & Woods Limited

 地址 Endereço : 8 King Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de imobiliário; serviços de agência imobiliária; corretagem imobiliária; serviços 

de avaliação e vistoria de imóveis; serviços de aconselhamento, consultoria e informação 

relacionados com os mesmos; serviços de estimativa de preços (de imóveis); serviços de 

estimativa de preços fiscais, financeiros e de imóveis; serviços de estimativa de preços de 

antiguidades, obras de arte, jóias e de valores; serviços de aconselhamento, consultoria e 

informação relacionados com os mesmos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083978

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Hakkasan Limited

 地址 Endereço : 4th Floor, 151 Wardour Street, London W1F 8WE, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；運動及文化活動；夜總會；夜總會提供之娛樂服務；日間俱樂部；日間俱樂部提供之娛樂

服務；晚餐俱樂部；晚餐俱樂部提供之娛樂服務；俱樂部服務（娛樂）；海灘俱樂部；撞球俱樂

部；小舞廳服務；籌備派對及活動；音樂性之娛樂服務；安排音樂性娛樂；卡拉OK服務；現場

表演；藝人表演服務；藝人資訊；籌辦娛樂目的之展覽及表演；健身俱樂部服務（健身和體能訓

練）；健身指導課程；提供運動設施；休閒設施；休閒資訊；游泳池及水滑道複合服務；遊樂園

及公共露天遊樂場服務；音樂廳服務；籌辦遊戲及競賽；健身房服務；假日露營服務；度假中心

娛樂服務；提供假日遊客娛樂服務；提供遊樂場服務；提供賭場設施；娛樂目的之時裝表演；提

供高爾夫球設施；提供線上電子刊物，不可下載；安排及舉行音樂會；安排及舉行會議；安排及

舉行研討會；電影院；有關前述所有服務之訂位服務。（全屬第41類服務）  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/08 012206744 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083979

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Hakkasan Limited

 地址 Endereço : 4th Floor, 151 Wardour Street, London W1F 8WE, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供飲食服務；臨時住宿處；餐廳服務；咖啡館服務；自助餐廳；學校、工廠的附設餐廳；酒吧服

務；承辦酒席服務；提供飲食之餐飲；提供飲食；準備飲食；自助式餐廳；點心吧；外帶餐廳；雞

尾酒吧服務；雞尾酒吧自助餐；夜總會服務（提供食物）；度假服務；飯店；汽車旅館；休閒度假

村服務；飯店服務；安排及提供旅行者膳食；提供膳宿所（旅館、住宿處）；臨時住宿處租賃；預

訂臨時住宿；動物膳宿；露營服務（假日住宿）；提供營地設施；假日露營服務（住宿）；為旅遊

提供住處；會議室出租；臨時住宿處出租；為遊客住宿所；有關前述所有服務之訂位服務。（全

屬第43類服務）  

[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

2013/10/08 012206744 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083980

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Hakkasan Limited

 地址 Endereço : 4th Floor, 151 Wardour Street, London W1F 8WE, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 為人類或動物之衛生及美容服務；健康溫泉浴場服務；芳香療法服務；衛生公共浴場；土耳其蒸

氣浴場；美容院；理髮店；修指甲；按摩；寵物美容；療養院；桑拿浴服務；蒸汽室服務；日光浴

服務；租借毛巾；有關皮膚、身體、臉部、眼睛、頭髮、牙齒及指甲的狀態、保養及外觀之諮詢及

協助；有關飲食、運動、生活方式、保健、美容及衛生之諮詢服務；物理治療；有關前述所有服

務之訂位服務。（全屬第44類服務）  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/08 012206744 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/083981

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : Hakkasan Limited

 地址 Endereço : 4th Floor, 151 Wardour Street, London W1F 8WE, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供飲食服務；臨時住宿處；餐廳服務；咖啡館服務；自助餐廳；學校、工廠的附設餐廳；酒吧服

務；承辦酒席服務；提供飲食之餐飲；提供飲食；準備飲食；自助式餐廳；點心吧；外帶餐廳；雞

尾酒吧服務；雞尾酒吧自助餐；夜總會服務（提供食物）；度假服務；飯店；汽車旅館；休閒度假

村服務；飯店服務；安排及提供旅行者膳食；提供膳宿所（旅館、住宿處）；臨時住宿處租賃；預

訂臨時住宿；動物膳宿；露營服務（假日住宿）；提供營地設施；假日露營服務（住宿）；為旅遊

提供住處；會議室出租；臨時住宿處出租；為遊客住宿所；有關前述所有服務之訂位服務。（全

屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/08 012206785 聯盟商標 Marca Comunitária
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根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/052491 2014/04/14 2014/04/14 MGM Resorts International 25

N/052492 2014/04/14 2014/04/14 MGM Resorts International 35

N/052493 2014/04/14 2014/04/14 MGM Resorts International 41

N/052494 2014/04/14 2014/04/14 MGM Resorts International 43

N/052495 2014/04/14 2014/04/14 MGM Resorts International 44

N/067669 2014/04/14 2014/04/14 Yoshida & Co., Ltd. 18

N/070270 2014/04/14 2014/04/14 FIRST RHINE INC. 14

N/070271 2014/04/14 2014/04/14 FIRST RHINE INC. 18

N/070272 2014/04/14 2014/04/14 FIRST RHINE INC. 25

N/070273 2014/04/14 2014/04/14 FIRST RHINE INC. 35

N/070490 2014/04/14 2014/04/14 美心餅店有限公司

PADARIA E PASTELARIA MAXIM’S LIMITADA

29

N/072270 2014/04/14 2014/04/14 陳明理

Chan Meng Lei

35

N/073283 2014/04/14 2014/04/14 富時貿易（澳門）有限公司 30

N/073994 2014/04/14 2014/04/14 Luxottica U.S. Holdings Corp. 35

N/074186 2014/04/14 2014/04/14 Luxottica U.S. Holdings Corp. 35

N/075045 2014/04/14 2014/04/14 杏香園甜品有限公司

Hang Heong Un Holding Limited 

43

N/075200 2014/04/14 2014/04/14 CHRYSLER GROUP LLC 25

N/075310 2014/04/14 2014/04/14 億濠撲克策劃有限公司

MACAU BILLIONAIRE POKER EVENT COMPANY 

LIMITED

25

N/075413 2014/04/14 2014/04/14 TRY INTERNATIONAL CORPORATION (HK) LIMITED 42

N/075534 2014/04/14 2014/04/14 SUPER MASS LIMITED 03

N/075803 2014/04/14 2014/04/14 FAST RETAILING CO., LTD. 24

N/076923 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 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/076924 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 25

N/076925 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 41

N/076926 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 09

N/076927 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 25

N/076928 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 41

N/077500 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 09

N/077501 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 25

N/077502 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 41

N/077860 2014/04/14 2014/04/14 梁蘭英 30

N/077861 2014/04/14 2014/04/14 梁蘭英 32

N/078128 2014/04/14 2014/04/14 活力旅行社有限公司

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY 

TRAVEL AGENCY LIMITED

35

N/078129 2014/04/14 2014/04/14 活力旅行社有限公司

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY 

TRAVEL AGENCY LIMITED

39

N/078130 2014/04/14 2014/04/14 活力旅行社有限公司

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY 

TRAVEL AGENCY LIMITED

43

N/078254 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 05

N/078255 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 09

N/078256 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 14

N/078257 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 16

N/078258 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 18

N/078259 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 20

N/078260 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 21

N/078261 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 24

N/078262 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 25

N/078264 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 28

N/078265 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 29

N/078266 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 30

N/078267 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 32

N/078268 2014/04/14 2014/04/14 LINE Corporation 41

N/078356 2014/04/14 2014/04/14 DR. Alex Wellendorff GmbH & Co. KG 35

N/078408 2014/04/14 2014/04/14 Valentino S.p.A. 18

N/078409 2014/04/14 2014/04/14 Valentino S.p.A. 25

N/078410 2014/04/14 2014/04/14 Valentino S.p.A. 18
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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/078411 2014/04/14 2014/04/14 Valentino S.p.A. 25

N/078570 2014/04/14 2014/04/14 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing business as 

Kawasaki Heavy Industries, LTD.

37

N/078591 2014/04/14 2014/04/14 PICO MACCARIO SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA 33

N/078694 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 09

N/078695 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 25

N/078696 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 41

N/078697 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 09

N/078698 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 25

N/078699 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 41

N/078700 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 09

N/078701 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 25

N/078702 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 41

N/078828 2014/04/14 2014/04/14 美盈餐飲有限公司

BRIGHT GAIN RESTAURANTE COMPANHIA, LIMITADA

43

N/078918 2014/04/14 2014/04/14 Norbert Woll GmbH 21

N/078919 2014/04/14 2014/04/14 Norbert Woll GmbH 21

N/078959 2014/04/14 2014/04/14 Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha, also trading as 

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

09

N/078960 2014/04/14 2014/04/14 Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha, also trading as 

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

42

N/079064 2014/04/14 2014/04/14 Nu Mark LLC 09

N/079065 2014/04/14 2014/04/14 Nu Mark LLC 34

N/079066 2014/04/14 2014/04/14 Nu Mark LLC 09

N/079067 2014/04/14 2014/04/14 Nu Mark LLC 34

N/079068 2014/04/14 2014/04/14 Microsoft Corporation 09

N/079069 2014/04/14 2014/04/14 Microsoft Corporation 35

N/079070 2014/04/14 2014/04/14 Microsoft Corporation 38

N/079071 2014/04/14 2014/04/14 Microsoft Corporation 39

N/079072 2014/04/14 2014/04/14 Microsoft Corporation 41

N/079073 2014/04/14 2014/04/14 Microsoft Corporation 42

N/079082 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 03

N/079083 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 05

N/079084 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 07

N/079085 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 09

N/079086 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 10
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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/079087 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 12

N/079088 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 14

N/079089 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 16

N/079090 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 18

N/079091 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 25

N/079092 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 35

N/079093 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 36

N/079094 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 38

N/079095 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 41

N/079096 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 42

N/079097 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 44

N/079098 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 45

N/079099 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 03

N/079100 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 05

N/079101 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 07

N/079102 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 09

N/079103 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 10

N/079104 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 12

N/079105 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 14

N/079106 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 16

N/079107 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 18

N/079108 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 25

N/079109 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 35

N/079110 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 36

N/079111 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 38

N/079112 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 41

N/079113 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 42

N/079114 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 44

N/079115 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 45

N/079161 2014/04/14 2014/04/14 Hochwald Sprudel Schupp GmbH 32

N/079173 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 01

N/079174 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 03

N/079175 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 05

N/079176 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 07
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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/079177 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 09

N/079178 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 10

N/079179 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 11

N/079180 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 16

N/079181 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 21

N/079182 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 29

N/079183 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 30

N/079184 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 31

N/079185 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 32

N/079186 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 35

N/079187 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 36

N/079188 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 37

N/079189 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 38

N/079190 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 39

N/079191 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 40

N/079192 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 41

N/079193 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 42

N/079194 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 43

N/079195 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 44

N/079196 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 01

N/079197 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 03

N/079198 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 05

N/079199 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 07

N/079200 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 09

N/079201 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 10

N/079202 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 11

N/079203 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 16

N/079204 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 21

N/079205 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 29

N/079206 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 30

N/079207 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 31

N/079208 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 32

N/079209 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 35

N/079210 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 36
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編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期
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N/079211 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 37

N/079212 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 38

N/079213 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 39

N/079214 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 40

N/079215 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 41

N/079216 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 42

N/079217 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 43

N/079218 2014/04/14 2014/04/14 Unilever N.V. 44

N/079219 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 09

N/079220 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 25

N/079221 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 41

N/079234 2014/04/14 2014/04/14 John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.) 09

N/079235 2014/04/14 2014/04/14 John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.) 36

N/079236 2014/04/14 2014/04/14 John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.) 42

N/079272 2014/04/14 2014/04/14 SCOTCH & SODA B.V. 25

N/079273 2014/04/14 2014/04/14 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 14

N/079274 2014/04/14 2014/04/14 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 16

N/079275 2014/04/14 2014/04/14 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 35

N/079315 2014/04/14 2014/04/14 Techtronic Outdoor Products Technology Limited 07

N/079316 2014/04/14 2014/04/14 Techtronic Outdoor Products Technology Limited 09

N/079331 2014/04/14 2014/04/14 Accolade Wines Australia Limited 33

N/079332 2014/04/14 2014/04/14 Accolade Wines Australia Limited 33

N/079348 2014/04/14 2014/04/14 Rigby & Peller Ltd 25

N/079349 2014/04/14 2014/04/14 Rigby & Peller Ltd 35

N/079350 2014/04/14 2014/04/14 Rigby & Peller Ltd 41

N/079351 2014/04/14 2014/04/14 Rigby & Peller Ltd 35

N/079352 2014/04/14 2014/04/14 Rigby & Peller Ltd 41

N/079353 2014/04/14 2014/04/14 Rigby & Peller Ltd 25

N/079406 2014/04/14 2014/04/14 Wolfgang Puck Licensing LLC 43

N/079407 2014/04/14 2014/04/14 Wolfgang Puck Licensing LLC 43

N/079408 2014/04/14 2014/04/14 AMALIE AOC, LTD. 01

N/079409 2014/04/14 2014/04/14 AMALIE AOC, LTD. 04

N/079410 2014/04/14 2014/04/14 AMALIE AOC, LTD. 01

N/079411 2014/04/14 2014/04/14 AMALIE AOC, LTD. 04
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N/079412 2014/04/14 2014/04/14 Universal Entertainment Corporation 09

N/079413 2014/04/14 2014/04/14 Universal Entertainment Corporation 09

N/079414 2014/04/14 2014/04/14 Vivant Joie Company Limited 03

N/079415 2014/04/14 2014/04/14 Vivant Joie Company Limited 03

N/079416 2014/04/14 2014/04/14 力高清潔服務有限公司

Niko Cleaning Services Limited

35

N/079417 2014/04/14 2014/04/14 力高清潔服務有限公司

Niko Cleaning Services Limited

37

N/079418 2014/04/14 2014/04/14 PMI Nutrition International, LLC 31

N/079419 2014/04/14 2014/04/14 友華生技醫藥股份有限公司

Orient EuroPharma Co., Ltd.

05

N/079420 2014/04/14 2014/04/14 DORA TAM設計有限公司

DORA TAM DESIGN LDA. em inglês DORA TAM DESIGN 

LTD.

14

N/079421 2014/04/14 2014/04/14 DORA TAM設計有限公司

DORA TAM DESIGN LDA. em inglês DORA TAM DESIGN 

LTD.

21

N/079422 2014/04/14 2014/04/14 DORA TAM設計有限公司

DORA TAM DESIGN LDA. em inglês DORA TAM DESIGN 

LTD.

42

N/079423 2014/04/14 2014/04/14 DORA TAM設計有限公司

DORA TAM DESIGN LDA. em inglês DORA TAM DESIGN 

LTD.

14

N/079424 2014/04/14 2014/04/14 DORA TAM設計有限公司

DORA TAM DESIGN LDA. em inglês DORA TAM DESIGN 

LTD.

21

N/079425 2014/04/14 2014/04/14 DORA TAM設計有限公司

DORA TAM DESIGN LDA. em inglês DORA TAM DESIGN 

LTD.

42

N/079426 2014/04/14 2014/04/14 施連提

SI LIN TAI

35

N/079427 2014/04/14 2014/04/14 JOHNSON & JOHNSON 05

N/079428 2014/04/14 2014/04/14 SCHWARZ ETIENNE S.A. 14

N/079429 2014/04/14 2014/04/14 De Beers Intangibles Limited 14

N/079430 2014/04/14 2014/04/14 De Beers Intangibles Limited 35

N/079431 2014/04/14 2014/04/14 Cartier International AG 14

N/079432 2014/04/14 2014/04/14 Cartier International AG 14

N/079433 2014/04/14 2014/04/14 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/079434 2014/04/14 2014/04/14 Philip Morris Brands Sàrl 34



N.º 19 — 7-5-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6477

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/079435 2014/04/14 2014/04/14 NOVEMBER GRACE LIMITED 03

N/079436 2014/04/14 2014/04/14 NOVEMBER GRACE LIMITED 09

N/079437 2014/04/14 2014/04/14 NOVEMBER GRACE LIMITED 14

N/079438 2014/04/14 2014/04/14 NOVEMBER GRACE LIMITED 18

N/079439 2014/04/14 2014/04/14 NOVEMBER GRACE LIMITED 24

N/079440 2014/04/14 2014/04/14 NOVEMBER GRACE LIMITED 25

N/079441 2014/04/14 2014/04/14 朕灞行參茸海味有限公司 29

N/079442 2014/04/14 2014/04/14 朕灞行參茸海味有限公司 05

N/079444 2014/04/14 2014/04/14 達創科技股份有限公司

Delta Networks, Inc.

09

N/079446 2014/04/14 2014/04/14 營口敬和聯合物流有限公司 39

N/079448 2014/04/14 2014/04/14 營口敬和聯合物流有限公司 39

N/079449 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 01

N/079450 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 02

N/079451 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 03

N/079452 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 04

N/079453 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 05

N/079454 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 06

N/079455 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 07

N/079456 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 08

N/079457 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 09

N/079458 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 10

N/079459 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 11

N/079460 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 12

N/079461 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 13

N/079462 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 14

N/079463 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 15

N/079464 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 16

N/079465 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 17

N/079466 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 18

N/079467 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 19

N/079468 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 20

N/079469 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 21

N/079470 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 22

N/079471 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 23
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N/079472 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 24

N/079473 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 25

N/079474 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 26

N/079475 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 27

N/079476 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 28

N/079477 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 29

N/079478 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 30

N/079479 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 31

N/079480 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 32

N/079481 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 33

N/079482 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 34

N/079483 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 35

N/079484 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 36

N/079485 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 37

N/079486 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 38

N/079487 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 39

N/079488 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 40

N/079489 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 41

N/079490 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 42

N/079491 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 43

N/079492 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 44

N/079493 2014/04/14 2014/04/14 COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU 45

N/079494 2014/04/14 2014/04/14 北京東方廣視科技股份有限公司

Beijing Orient View Technology Co., Ltd. 

09

N/079495 2014/04/14 2014/04/14 攜程計算機技術（上海）有限公司

CTRIP COMPUTER TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., 

LTD. 

39

N/079497 2014/04/14 2014/04/14 衍生行有限公司 35

N/079498 2014/04/14 2014/04/14 FEDERAL OATS MILLS SDN. BERHAD 30

N/079499 2014/04/14 2014/04/14 ABIOGEN PHARMA S.p.A. 05

N/079501 2014/04/14 2014/04/14 DOPAT, S.A. 25

N/079502 2014/04/14 2014/04/14 Johnson & Johnson 05

N/079505 2014/04/14 2014/04/14 Las Vegas Sands Corp. 43

N/079507 2014/04/14 2014/04/14 Sotheby’s 36

N/079508 2014/04/14 2014/04/14 Sotheby’s 36
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N/079509 2014/04/14 2014/04/14 陳劍鋒

CHEN JIANFENG

25

N/079510 2014/04/14 2014/04/14 陳劍鋒

CHEN JIANFENG

35

N/079511 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 29

N/079512 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 29

N/079513 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 29

N/079514 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 29

N/079515 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 29

N/079516 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 29

N/079517 2014/04/14 2014/04/14 江蘇蘇美達機電有限公司

SUMEC MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.

07

N/079518 2014/04/14 2014/04/14 吳建添 14

N/079519 2014/04/14 2014/04/14 吳建添 14

N/079520 2014/04/14 2014/04/14 吳建添 14

N/079521 2014/04/14 2014/04/14 吳建添 14

N/079524 2014/04/14 2014/04/14 南京大惠企業發展有限公司

NANJING DAHUI DEVELOPMENT CO., LTD.

43

N/079525 2014/04/14 2014/04/14 南京大惠企業發展有限公司

NANJING DAHUI DEVELOPMENT CO., LTD.

43

N/079526 2014/04/14 2014/04/14 深圳光啟創新技術有限公司 09

N/079527 2014/04/14 2014/04/14 深圳光啟創新技術有限公司 09

N/079528 2014/04/14 2014/04/14 深圳光啟創新技術有限公司 38

N/079529 2014/04/14 2014/04/14 深圳光啟創新技術有限公司 38

N/079530 2014/04/14 2014/04/14 子佳國際服飾有限公司

WESTMILL INTERNATIONAL CO., LTD.

25

N/079531 2014/04/14 2014/04/14 子佳國際服飾有限公司

WESTMILL INTERNATIONAL CO., LTD.

25

N/079538 2014/04/14 2014/04/14 JOSE AZULAY AZULAY 14

N/079539 2014/04/14 2014/04/14 BHL S.A. 03

N/079540 2014/04/14 2014/04/14 PVH Corp. 25

N/079541 2014/04/14 2014/04/14 MoneyGram Payment Systems, Inc. 36

N/079542 2014/04/14 2014/04/14 Lightswitch Group Holdings, Inc. 41

N/079543 2014/04/14 2014/04/14 Lightswitch Group Holdings, Inc. 42

N/079556 2014/04/14 2014/04/14 Hardy Amies (International) Pte Limited 25

N/079557 2014/04/14 2014/04/14 Hung Win Trading Company Limited 05

N/079558 2014/04/14 2014/04/14 Hung Win Trading Company Limited 05
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N/079559 2014/04/14 2014/04/14 Hung Win Trading Company Limited 05

N/079560 2014/04/14 2014/04/14 Hung Win Trading Company Limited 05

N/079561 2014/04/14 2014/04/14 Hung Win Trading Company Limited 05

N/079564 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 38

N/079565 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 45

N/079566 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 16

N/079567 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 17

N/079568 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 18

N/079569 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 20

N/079570 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 21

N/079571 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 22

N/079572 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 24

N/079573 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 25

N/079575 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 27

N/079576 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 28

N/079577 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 29

N/079578 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 30

N/079579 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 32

N/079580 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 33

N/079581 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 34

N/079582 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 35

N/079583 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 36

N/079584 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 37

N/079585 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 38

N/079586 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 39

N/079587 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 40

N/079588 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 41

N/079589 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 42

N/079590 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/079591 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 44

N/079592 2014/04/14 2014/04/14 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 45

N/079593 2014/04/14 2014/04/14 澳門中煙王集團有限公司 34

N/079594 2014/04/14 2014/04/14 Penfield Inc Limited 18

N/079595 2014/04/14 2014/04/14 Penfield Inc Limited 25
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N/079600 2014/04/14 2014/04/14 Société des Produits Nestlé S.A. 05

N/079601 2014/04/14 2014/04/14 Société des Produits Nestlé S.A. 29

N/079604 2014/04/14 2014/04/14 Caesars License Company, LLC 41

N/079605 2014/04/14 2014/04/14 Caesars License Company, LLC 43

N/079606 2014/04/14 2014/04/14 Caesars World, Inc. 41

N/079607 2014/04/14 2014/04/14 Caesars World, Inc. 43

N/079608 2014/04/14 2014/04/14 Caesars World, Inc. 35

N/079609 2014/04/14 2014/04/14 Caesars World, Inc. 43

N/079610 2014/04/14 2014/04/14 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/079611 2014/04/14 2014/04/14 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/079612 2014/04/14 2014/04/14 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/079613 2014/04/14 2014/04/14 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/079614 2014/04/14 2014/04/14 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/079615 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 09

N/079616 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 25

N/079617 2014/04/14 2014/04/14 King.Com Limited 41

N/079618 2014/04/14 2014/04/14 四方有限公司

Si Fang Company Limited

11

N/079619 2014/04/14 2014/04/14 International Quality Education Limited 41

N/079624 2014/04/14 2014/04/14 Sun-Maid Growers of California 29

N/079625 2014/04/14 2014/04/14 Sun-Maid Growers of California 30

N/079626 2014/04/14 2014/04/14 宏利行有限公司

PROFIT CONCEPT LIMITED

05

N/079627 2014/04/14 2014/04/14 宏利行有限公司

PROFIT CONCEPT LIMITED

29

N/079628 2014/04/14 2014/04/14 宏利行有限公司

PROFIT CONCEPT LIMITED

30

N/079629 2014/04/14 2014/04/14 宏利行有限公司

PROFIT CONCEPT LIMITED

05

N/079630 2014/04/14 2014/04/14 宏利行有限公司

PROFIT CONCEPT LIMITED

29

N/079631 2014/04/14 2014/04/14 宏利行有限公司

PROFIT CONCEPT LIMITED

30

N/079632 2014/04/14 2014/04/14 Bayer Aktiengesellschaft 05

N/079634 2014/04/14 2014/04/14 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/079635 2014/04/14 2014/04/14 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/079636 2014/04/14 2014/04/14 Philip Morris Brands Sàrl 34
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N/079651 2014/04/14 2014/04/14 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/079652 2014/04/14 2014/04/14 MONTRES TUDOR SA 14

N/079653 2014/04/14 2014/04/14 ONEBIZ - FRANCHISING E SERVIÇOS, LDA 35

N/079654 2014/04/14 2014/04/14 ONEBIZ - FRANCHISING E SERVIÇOS, LDA 41

N/079655 2014/04/14 2014/04/14 ACOUNTIA, LDA 35

N/079656 2014/04/14 2014/04/14 GOLDEN GOOSE LIMITED 18

N/079657 2014/04/14 2014/04/14 GOLDEN GOOSE LIMITED 25

N/079658 2014/04/14 2014/04/14 GOLDEN GOOSE LIMITED 35

N/079659 2014/04/14 2014/04/14 GOLDEN GOOSE LIMITED 18

N/079660 2014/04/14 2014/04/14 GOLDEN GOOSE LIMITED 25

N/079661 2014/04/14 2014/04/14 GOLDEN GOOSE LIMITED 35

N/079662 2014/04/14 2014/04/14 Apple Inc. 09

N/079665 2014/04/14 2014/04/14 Apple Inc. 38

N/079666 2014/04/14 2014/04/14 Apple Inc. 41

N/079667 2014/04/14 2014/04/14 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/079668 2014/04/14 2014/04/14 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (dba Kawasaki Heavy 

Industries, Ltd.) 

12

N/079669 2014/04/14 2014/04/14 御朝國際餐飲有限公司

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

35

N/079670 2014/04/14 2014/04/14 御朝國際餐飲有限公司

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

43

N/079671 2014/04/14 2014/04/14 御朝國際餐飲有限公司

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

35

N/079672 2014/04/14 2014/04/14 御朝國際餐飲有限公司

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

43

N/079673 2014/04/14 2014/04/14 御朝國際餐飲有限公司

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

35

N/079674 2014/04/14 2014/04/14 御朝國際餐飲有限公司

EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE 

LIMITED em português, COMPANHIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMITADA

43
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N/079675 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 04

N/079676 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 08

N/079677 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 09

N/079678 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 14

N/079679 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 16

N/079680 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 18

N/079681 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 20

N/079682 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 21

N/079683 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 24

N/079684 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 28

N/079685 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 31

N/079686 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 32

N/079687 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 33

N/079688 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 43

N/079689 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 03

N/079690 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 04

N/079691 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 08

N/079692 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 09

N/079693 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 14

N/079694 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 16

N/079695 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 18

N/079696 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 20

N/079697 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 21

N/079698 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 24

N/079699 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 25

N/079700 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 28

N/079701 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 29

N/079702 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 30

N/079703 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 31

N/079704 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 32

N/079705 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 33

N/079706 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 35

N/079707 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 36

N/079708 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 43
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N/079709 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 03

N/079710 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 14

N/079711 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 18

N/079712 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 25

N/079713 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 03

N/079714 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 14

N/079715 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 18

N/079716 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 25

N/079717 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 03

N/079718 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 14

N/079719 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 18

N/079720 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 25

N/079725 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 03

N/079726 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 14

N/079727 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 18

N/079728 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 25

N/079729 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 03

N/079730 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 14

N/079731 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 18

N/079732 2014/04/14 2014/04/14 Marks and Spencer plc 25

N/079737 2014/04/14 2014/04/14 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/079738 2014/04/14 2014/04/14 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/079739 2014/04/14 2014/04/14 HINOMARU JOZO CO., LTD. 33

N/079741 2014/04/14 2014/04/14 金球珠寶金行有限公司

KAM KAU JEWELLERY & GOLDSMITH COMPANY 

LIMITED

14

N/079742 2014/04/14 2014/04/14 金球珠寶金行有限公司

KAM KAU JEWELLERY & GOLDSMITH COMPANY 

LIMITED

35

N/079743 2014/04/14 2014/04/14 金球珠寶金行有限公司

KAM KAU JEWELLERY & GOLDSMITH COMPANY 

LIMITED

14

N/079744 2014/04/14 2014/04/14 金球珠寶金行有限公司

KAM KAU JEWELLERY & GOLDSMITH COMPANY 

LIMITED

36

N/079745 2014/04/14 2014/04/14 金球珠寶金行有限公司

KAM KAU JEWELLERY & GOLDSMITH COMPANY 

LIMITED

35
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N/079746 2014/04/14 2014/04/14 金球珠寶金行有限公司

KAM KAU JEWELLERY & GOLDSMITH COMPANY 

LIMITED

36

N/079747 2014/04/14 2014/04/14 東風汽車公司 12

N/079748 2014/04/14 2014/04/14 東風汽車公司 12

N/079749 2014/04/14 2014/04/14 李大衛 30

N/079750 2014/04/14 2014/04/14 李大衛 43

N/079751 2014/04/14 2014/04/14 SANTONI SOCIETA’ PER AZIONI 18

N/079752 2014/04/14 2014/04/14 SANTONI SOCIETA’ PER AZIONI 25

N/079753 2014/04/14 2014/04/14 SANTONI SOCIETA’ PER AZIONI 35

N/079754 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 05

N/079755 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 05

N/079756 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 05

N/079757 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 05

N/079758 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 05

N/079759 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 05

N/079760 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 29

N/079761 2014/04/14 2014/04/14 華裕藥業有限公司 05

N/079762 2014/04/14 2014/04/14 吳碧月 43

N/079763 2014/04/14 2014/04/14 曾憲程

Chang Hing Cheng

29

N/079764 2014/04/14 2014/04/14 曾憲程

Chang Hing Cheng

30

N/079765 2014/04/14 2014/04/14 陳沛瀅

CHEN PEI-YING

43

N/079766 2014/04/14 2014/04/14 優金投資公司

FINE GOLD INVEST S.A.

03

N/079768 2014/04/14 2014/04/14 Richemont International SA 35

N/079770 2014/04/14 2014/04/14 海灣醫藥生物科技有限公司 05

N/079771 2014/04/14 2014/04/14 丁一晨 16

N/079772 2014/04/14 2014/04/14 三福石材（天津）有限公司 40

N/079773 2014/04/14 2014/04/14 天津冶金集團天材科技發展有限公司 06

N/079774 2014/04/14 2014/04/14 重慶土母農業發展有限公司 29

N/079775 2014/04/14 2014/04/14 重慶市瑞旗農業開發有限公司 31

N/079776 2014/04/14 2014/04/14 吳嘉欣

Ng, Ka Ian

35
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N/079777 2014/04/14 2014/04/14 吳嘉欣

Ng, Ka Ian

35

N/079778 2014/04/14 2014/04/14 Steven Madden, Ltd. 18

N/079779 2014/04/14 2014/04/14 Steven Madden, Ltd. 25

N/079780 2014/04/14 2014/04/14 王永堅 14

N/079784 2014/04/14 2014/04/14 MILUS INTERNATIONAL SA 14

N/079785 2014/04/14 2014/04/14 MILUS INTERNATIONAL SA 14

N/079786 2014/04/14 2014/04/14 MILUS INTERNATIONAL SA 14

N/079787 2014/04/14 2014/04/14 HOTRON CO., LTD. 09

N/079788 2014/04/14 2014/04/14 BULOVA CORPORATION 14

N/079789 2014/04/14 2014/04/14 BULOVA CORPORATION 14

N/079792 2014/04/14 2014/04/14 JAPAN TOBACCO INC. 34

N/079795 2014/04/14 2014/04/14 台州安特寶鞋業有限公司 25

N/079800 2014/04/14 2014/04/14 中山市大信置業有限公司 43

N/079801 2014/04/14 2014/04/14 中山市大信置業有限公司 09

N/079802 2014/04/14 2014/04/14 中山市大信置業有限公司 14

N/079803 2014/04/14 2014/04/14 中山市大信置業有限公司 43

N/079804 2014/04/14 2014/04/14 中山市大信置業有限公司 14

N/079805 2014/04/14 2014/04/14 中山市大信置業有限公司 35

N/079806 2014/04/14 2014/04/14 McDonald’s International Property Company Limited 43

N/079807 2014/04/14 2014/04/14 潘日德 03

N/079808 2014/04/14 2014/04/14 小狗電器（北京）有限公司 07

N/079809 2014/04/14 2014/04/14 小狗電器（北京）有限公司 11

N/079810 2014/04/14 2014/04/14 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/079812 2014/04/14 2014/04/14 Comlux Holdings Limited 37

N/079813 2014/04/14 2014/04/14 Comlux Holdings Limited 39

N/079814 2014/04/14 2014/04/14 Comlux Holdings Limited 42

N/079815 2014/04/14 2014/04/14 Asana Assests Limited 08

N/079816 2014/04/14 2014/04/14 Asana Assests Limited 10

N/079817 2014/04/14 2014/04/14 Asana Assests Limited 08

N/079818 2014/04/14 2014/04/14 Asana Assests Limited 10

N/079819 2014/04/14 2014/04/14 MGM Grand Paradise S.A. 28

N/079820 2014/04/14 2014/04/14 MGM Grand Paradise S.A. 41

N/079824 2014/04/14 2014/04/14 Nicoventures Holdings Limited 05

N/079825 2014/04/14 2014/04/14 Nicoventures Holdings Limited 09
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N/079826 2014/04/14 2014/04/14 Nicoventures Holdings Limited 10

N/079827 2014/04/14 2014/04/14 Nicoventures Holdings Limited 34

N/079828 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 03

N/079829 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 05

N/079830 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 07

N/079831 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 09

N/079832 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 10

N/079833 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 12

N/079834 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 14

N/079835 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 16

N/079836 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 18

N/079837 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 25

N/079838 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 35

N/079839 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 36

N/079840 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 38

N/079841 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 41

N/079842 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 42

N/079843 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 44

N/079844 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 45

N/079845 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 03

N/079846 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 05

N/079847 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 07

N/079848 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 09

N/079849 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 10

N/079850 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 12

N/079851 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 14

N/079852 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 16

N/079853 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 18

N/079854 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 25

N/079855 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 35

N/079856 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 36

N/079857 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 38

N/079858 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 41

N/079859 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 42
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N/079860 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 44

N/079861 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 45

N/079862 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 03

N/079863 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 05

N/079864 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 07

N/079865 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 09

N/079866 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 10

N/079867 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 12

N/079868 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 14

N/079869 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 16

N/079870 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 18

N/079871 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 25

N/079872 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 35

N/079873 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 36

N/079874 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 38

N/079875 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 41

N/079876 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 42

N/079877 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 44

N/079878 2014/04/14 2014/04/14 Valdimir Pte. Ltd. 45

N/079879 2014/04/14 2014/04/14 Ego Pharmaceuticals Pty. Ltd. 03

N/079880 2014/04/14 2014/04/14 Ego Pharmaceuticals Pty. Ltd. 05

N/079885 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

09

N/079886 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

14

N/079887 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

35

N/079888 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

03

N/079889 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

18

N/079890 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

25

N/079891 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

09

N/079892 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

14
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N/079893 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

09

N/079894 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

14

N/079895 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

35

N/079896 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

03

N/079897 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

18

N/079898 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

25

N/079899 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

09

N/079900 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

14

N/079901 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

35

N/079902 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

03

N/079903 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

18

N/079904 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

25

N/079905 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

09

N/079906 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

18

N/079907 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

25

N/079908 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

09

N/079909 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

18

N/079910 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

25

N/079911 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

09

N/079912 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

18
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N/079913 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

25

N/079914 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

09

N/079915 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

14

N/079916 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

35

N/079917 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

03

N/079918 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

18

N/079919 2014/04/14 2014/04/14 尚立國際股份有限公司

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

25

N/079920 2014/04/14 2014/04/14 Watson Enterprises Limited 30

N/079937 2014/04/14 2014/04/14 山野國際集團有限公司 30

N/079938 2014/04/14 2014/04/14 山野國際集團有限公司 35

N/079951 2014/04/14 2014/04/14 Apple Inc. 09

N/079952 2014/04/14 2014/04/14 Apple Inc. 09

N/079953 2014/04/14 2014/04/14 美丹有限公司 43

N/079954 2014/04/14 2014/04/14 泰安商業顧問有限公司 05

N/079955 2014/04/14 2014/04/14 泰安商業顧問有限公司 30

N/079956 2014/04/14 2014/04/14 泰安商業顧問有限公司 44

N/079957 2014/04/14 2014/04/14 泰安商業顧問有限公司 05

N/079958 2014/04/14 2014/04/14 泰安商業顧問有限公司 30

N/079959 2014/04/14 2014/04/14 泰安商業顧問有限公司 44

N/079996 2014/04/14 2014/04/14 Gaming Partners International Corporation 28

N/079997 2014/04/14 2014/04/14 Gaming Partners International Corporation 28

N/079998 2014/04/14 2014/04/14 Gaming Partners International Corporation 28

N/079999 2014/04/14 2014/04/14 Gaming Partners International Corporation 28

N/080000 2014/04/14 2014/04/14 Gaming Partners International Corporation 28

N/080001 2014/04/14 2014/04/14 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/080002 2014/04/14 2014/04/14 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/080003 2014/04/14 2014/04/14 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42
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N/080004 2014/04/14 2014/04/14 深圳市麥軒食品有限公司 30

N/080005 2014/04/14 2014/04/14 深圳市麥軒食品有限公司 35

N/080013 2014/04/14 2014/04/14 中國移動國際有限公司

China Mobile International Limited

09

N/080014 2014/04/14 2014/04/14 中國移動國際有限公司

China Mobile International Limited

38

N/080015 2014/04/14 2014/04/14 中國移動國際有限公司

China Mobile International Limited

42

N/080019 2014/04/14 2014/04/14 王長慶

Wong, Cheong Heng

34

N/080030 2014/04/14 2014/04/14 Cargill Meat Solutions Corporation 29

N/080033 2014/04/14 2014/04/14 博羅縣園洲鎭榮茂化妝品廠 05

N/080041 2014/04/14 2014/04/14 WE LOVE WAX LTD. 44

N/080066 2014/04/14 2014/04/14 香港澳醫生物科技有限公司 03

N/080067 2014/04/14 2014/04/14 澳同盛貿易有限公司 33

N/080068 2014/04/14 2014/04/14 澳同盛貿易有限公司 35

N/080069 2014/04/14 2014/04/14 北京車天下資訊有限公司 41

N/080070 2014/04/14 2014/04/14 北京車天下資訊有限公司 43

N/080071 2014/04/14 2014/04/14 北京車天下資訊有限公司 41

N/080072 2014/04/14 2014/04/14 北京車天下資訊有限公司 43

N/080073 2014/04/14 2014/04/14 AIA Company Limited 16

N/080074 2014/04/14 2014/04/14 AIA Company Limited 35

N/080075 2014/04/14 2014/04/14 AIA Company Limited 36

N/080078 2014/04/14 2014/04/14 HABIDECOR – Indústria Têxtil para Habitação, SA 24

N/080079 2014/04/14 2014/04/14 HABIDECOR – Indústria Têxtil para Habitação, SA 25

N/080080 2014/04/14 2014/04/14 HABIDECOR – Indústria Têxtil para Habitação, SA 27

N/080081 2014/04/14 2014/04/14 GINADO – Produção e Comercialização de Têxteis, SA 24

N/080082 2014/04/14 2014/04/14 GINADO – Produção e Comercialização de Têxteis, SA 25

N/080083 2014/04/14 2014/04/14 PAOLONI FAMILY HOLDING S.R.L. 03

N/080084 2014/04/14 2014/04/14 PAOLONI FAMILY HOLDING S.R.L. 09

N/080085 2014/04/14 2014/04/14 PAOLONI FAMILY HOLDING S.R.L. 14

N/080086 2014/04/14 2014/04/14 PAOLONI FAMILY HOLDING S.R.L. 18

N/080087 2014/04/14 2014/04/14 Compagnie des Montres Longines, Francillon SA (Longines 

Watch Co., Francillon Ltd)

14

N/080088 2014/04/14 2014/04/14 岳云

NGOK WAN

33
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N/080089 2014/04/14 2014/04/14 WhiteWave Services, Inc. 05

N/080090 2014/04/14 2014/04/14 WhiteWave Services, Inc. 29

N/080091 2014/04/14 2014/04/14 WhiteWave Services, Inc. 30

N/080092 2014/04/14 2014/04/14 WhiteWave Services, Inc. 32

N/080095 2014/04/14 2014/04/14 New Tech-A Electrical and Mechanical Decoration Limited 37

N/080096 2014/04/14 2014/04/14 FREEING實境遊戲有限公司 41

N/080097 2014/04/14 2014/04/14 Progetto Pizza Limited 43

N/080098 2014/04/14 2014/04/14 RICHBURRY LIMITED 14

N/080099 2014/04/14 2014/04/14 廣東小白龍動漫玩具實業有限公司 28

N/080100 2014/04/14 2014/04/14 Carlsberg Italia S.p.A. 32

N/080118 2014/04/14 2014/04/14 史偉莎品牌管理有限公司

LBS BRAND MANAGEMENT LIMITED

01

N/080119 2014/04/14 2014/04/14 史偉莎品牌管理有限公司

LBS BRAND MANAGEMENT LIMITED

03

N/080120 2014/04/14 2014/04/14 史偉莎品牌管理有限公司

LBS BRAND MANAGEMENT LIMITED

11

N/080121 2014/04/14 2014/04/14 LUCIANO SOPRANI S.r.l. 14

N/080122 2014/04/14 2014/04/14 LUCIANO SOPRANI S.r.l. 18

N/080123 2014/04/14 2014/04/14 LUCIANO SOPRANI S.r.l. 25

N/080124 2014/04/14 2014/04/14 Carlsberg Italia S.p.A. 32

N/080125 2014/04/14 2014/04/14 Carlsberg Italia S.p.A. 33

N/080126 2014/04/14 2014/04/14 張文壇

Cheong, Man Tan

35

N/080127 2014/04/14 2014/04/14 Davids Pinot Vineyards, Inc. 33

N/080129 2014/04/14 2014/04/14 Caffé Bene Co., Ltd. 35

N/080130 2014/04/14 2014/04/14 Caffé Bene Co., Ltd. 43

N/080131 2014/04/14 2014/04/14 Annco, Inc. 03

N/080132 2014/04/14 2014/04/14 Annco, Inc. 09

N/080133 2014/04/14 2014/04/14 Annco, Inc. 14

N/080134 2014/04/14 2014/04/14 Annco, Inc. 18

N/080135 2014/04/14 2014/04/14 Annco, Inc. 25

N/080142 2014/04/14 2014/04/14 上海百雀羚日用化學有限公司 03

N/080143 2014/04/14 2014/04/14 上海百雀羚日用化學有限公司 03

N/080144 2014/04/14 2014/04/14 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/080148 2014/04/14 2014/04/14 余健朗

Iu, Kin Long

25
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N/080153 2014/04/14 2014/04/14 Hyatt International Corporation 43

N/080158 2014/04/14 2014/04/14 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/080159 2014/04/14 2014/04/14 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 32

N/080169 2014/04/14 2014/04/14 崔榮富

Tsui, Wing Fu

32

N/080173 2014/04/14 2014/04/14 BESTER, Ruan Du Toit 44

N/080174 2014/04/14 2014/04/14 Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba Kogyo Kabushiki Kaisha) 12

N/080175 2014/04/14 2014/04/14 Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba Kogyo Kabushiki Kaisha) 12

N/080176 2014/04/14 2014/04/14 Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba Kogyo Kabushiki Kaisha) 12

N/080177 2014/04/14 2014/04/14 Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba Kogyo Kabushiki Kaisha) 12

N/080181 2014/04/14 2014/04/14 Le Saunda Licensing Limited 18

N/080182 2014/04/14 2014/04/14 Le Saunda Licensing Limited 25

N/080183 2014/04/14 2014/04/14 Le Saunda Licensing Limited 35

N/080186 2014/04/14 2014/04/14 廣州連卡悅圓發展有限公司 25

N/080187 2014/04/14 2014/04/14 廣州連卡悅圓發展有限公司 35

N/080191 2014/04/14 2014/04/14 陳錫朝

CHAN SEK CHIO 

05

N/080192 2014/04/14 2014/04/14 陳錫朝

CHAN SEK CHIO 

05

N/080193 2014/04/14 2014/04/14 陳錫朝

CHAN SEK CHIO 

05

N/080198 2014/04/14 2014/04/14 潘曉鑫

Pun Hio Kam

25

N/080199 2014/04/14 2014/04/14 潘曉鑫

Pun Hio Kam

25

N/080200 2014/04/14 2014/04/14 潘曉鑫

Pun Hio Kam

41

N/080209 2014/04/14 2014/04/14 智群集團（香港）有限公司

WISE GROUP (HONG KONG) LIMITED

35

N/080210 2014/04/14 2014/04/14 淳綱食品有限公司 29

N/080211 2014/04/14 2014/04/14 淳綱食品有限公司 30

N/080212 2014/04/14 2014/04/14 淳綱食品有限公司 35

N/080213 2014/04/14 2014/04/14 淳綱食品有限公司 40

N/080214 2014/04/14 2014/04/14 淳綱食品有限公司 43

N/080215 2014/04/14 2014/04/14 淳綱食品有限公司 29

N/080216 2014/04/14 2014/04/14 淳綱食品有限公司 30

N/080217 2014/04/14 2014/04/14 淳綱食品有限公司 35
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N/080218 2014/04/14 2014/04/14 淳綱食品有限公司 40

N/080219 2014/04/14 2014/04/14 淳綱食品有限公司 43

N/080236 2014/04/14 2014/04/14 張東雄 04

N/080242 2014/04/14 2014/04/14 Panda Restaurant Group, Inc. 43

N/080243 2014/04/14 2014/04/14 Panda Restaurant Group, Inc. 43

N/080244 2014/04/14 2014/04/14 文錦豪 05

N/080245 2014/04/14 2014/04/14 文錦豪 05

N/080246 2014/04/14 2014/04/14 TSL, L.L.C. 43

N/080247 2014/04/14 2014/04/14 Natraganics Pty Ltd 03

N/080249 2014/04/14 2014/04/14 Richemont International SA 14

N/080250 2014/04/14 2014/04/14 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/080251 2014/04/14 2014/04/14 SHANGHAI SUNSHOW MECHANICAL AND ELECTRICAL 

CO., LTD

07

N/080263 2014/04/14 2014/04/14 CJ Corporation 29

N/080264 2014/04/14 2014/04/14 CJ Corporation 30

N/080265 2014/04/14 2014/04/14 GLAXO GROUP LIMITED 05

N/080266 2014/04/14 2014/04/14 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/080268 2014/04/14 2014/04/14 Schiesser Marken GmbH 25

N/080277 2014/04/14 2014/04/14 澳門永安製藥廠有限公司 05

N/080278 2014/04/14 2014/04/14 ISEHAN COMPANY LIMITED 09

N/080279 2014/04/14 2014/04/14 K A B U S H I K I  K A I S H A  B I G  J O H N  ( B I G  J O H N 

CORPORATION)

09

N/080280 2014/04/14 2014/04/14 K A B U S H I K I  K A I S H A  B I G  J O H N  ( B I G  J O H N 

CORPORATION)

14

N/080281 2014/04/14 2014/04/14 K A B U S H I K I  K A I S H A  B I G  J O H N  ( B I G  J O H N 

CORPORATION)

18

N/080282 2014/04/14 2014/04/14 BCS Business Consulting Services Pte Ltd 01

N/080283 2014/04/14 2014/04/14 BCS Business Consulting Services Pte Ltd 03

N/080293 2014/04/14 2014/04/14 大昌貿易行有限公司

Dah Chong Hong, Limited

29

N/080294 2014/04/14 2014/04/14 大昌貿易行有限公司

Dah Chong Hong, Limited

30

N/080295 2014/04/14 2014/04/14 大昌貿易行有限公司

Dah Chong Hong, Limited

31

N/080296 2014/04/14 2014/04/14 大昌貿易行有限公司

Dah Chong Hong, Limited

32

N/080297 2014/04/14 2014/04/14 大昌貿易行有限公司

Dah Chong Hong, Limited

33
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N/080298 2014/04/14 2014/04/14 大昌貿易行有限公司

Dah Chong Hong, Limited

35

N/080305 2014/04/14 2014/04/14 北京王府井娛樂有限公司

BEIJING IMPERIAL WELL ENTERTAINMENT COMPANY 

LIMITED

43

N/080306 2014/04/14 2014/04/14 世康有限公司

WORLDSALUD LIMITED

05

N/080307 2014/04/14 2014/04/14 Viceroy Cayman Limited 35

N/080308 2014/04/14 2014/04/14 Viceroy Cayman Limited 36

N/080309 2014/04/14 2014/04/14 天津太平洋製藥有限公司 05

N/080310 2014/04/14 2014/04/14 寧波仕達實業有限公司 20

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/071023 2014/04/03 泰安商業顧問有限公司 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/071256 2014/04/02 黃應平 09 第214條第1款a）項，準用第214條第1款b）項，結合第

215條及第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/071484 2014/04/03 大興糧油食品有限公司 29 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/072400 2014/04/02 趙書妍

ZHAO SHUYAN

18 第214條第1款a）項，準用第214條第2款d）項及第9條第

1款c）項。

Alínea d) do n.º 2 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/075147 2014/04/03 Intel Corporation 09 第214條第1款a）項，準用第9條第1款e）項。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/076162 2014/04/14 MAXIM’S CATERERS LI-

MITED 

30 第214條第2款e）項及第214條第1款a）項，結合第9條第

1款c）項。

Alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/076164 2014/04/14 MAXIM’S CATERERS LI-

MITED 

43 第214條第2款e）項及第214條第1款a）項，結合第9條第

1款c）項。

Alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/076241 2014/04/01 劉占川 14 第214條第1款a）項，準用第214條第1款b）項，結合第

215條及第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/076319 2014/04/02 劉占川 14 第214條第1款a）項，準用第214條第1款b）項，結合第

215條及第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/077592 2014/04/03 Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/077597 2014/04/03 Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/078221 2014/04/15 黎樹林

Li , Shulin

25 第9條第1款c）項，準用第214條第1款a）項及b）項。

Alínea a) e a alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex 

vi a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/078650 2014/04/11 Philip Morris Brands Sàrl 34 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/078731 2014/04/03 彭德洪

Pang Tak Hong

14 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/078732 2014/04/03 彭德洪

Pang Tak Hong

35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/078733 2014/04/03 彭德洪

Pang Tak Hong

43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/078900 2014/04/03 S-L Snacks National, LLC 30 第9條第1款a）項，結合第199條第1款c）項，準用第214

條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 199.º
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/078901 2014/04/03 S-L Snacks National, LLC 30 第9條第1款a）項，結合第199條第1款b）項，準用第214

條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/078953 2014/04/03 HISPALCO, S.A. 29 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/078954 2014/04/03 HISPALCO, S.A. 30 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/079133 2014/04/03 金貴軒海鮮酒家有限公司

ELEGANT MARISCOS 

RESTAURANTE LIMITA-

DA

35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/079134 2014/04/03 金貴軒海鮮酒家有限公司

ELEGANT MARISCOS 

RESTAURANTE LIMITA-

DA

43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/079262 2014/04/09  Las Vegas Sands Corp. 35 第214條第1款a）項，準用第199條第1款b）項及c）項，

結合第9條第1款a）項。

Alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado 

com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/079263 2014/04/09  Las Vegas Sands Corp. 36 第214條第1款a）項，準用第199條第1款b）項及c）項，

結合第9條第1款a）項。

Alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado 

com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/079264 2014/04/09  Las Vegas Sands Corp. 35 第214條第1款a）項，準用第199條第1款b）項及c）項，

結合第9條第1款a）項。

Alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado 

com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/079265 2014/04/09  Las Vegas Sands Corp. 36 第214條第1款a）項，準用第199條第1款b）項及c）項，

結合第9條第1款a）項。

Alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado 

com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/079341 2014/04/10 朱荻英 07 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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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/079342 2014/04/10 朱荻英 07 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/000089

(89-M)

P/000092

(92-M)

P/000099

(99-M)

P/000101

(101-M)

P/000123

(123-M)

P/000369

(315-M)

P/000372

(318-M)

P/000373

(319-M)

P/000413

(359-M)

P/000414

(360-M)

P/000415

(361-M)

P/000416

(362-M)

P/000417

(363-M)

P/000418

(364-M)

P/000419

(365-M)

P/000420

(366-M)

P/000424

(370-M)

P/000425

(371-M)

P/000426

(372-M)

P/000427

(373-M)

P/000428

(374-M)

P/000429

(375-M)

P/000431

(377-M)

P/000432

(378-M)

P/006308

(6133-M)

P/006487

(9158-M)

P/006489

(9160-M)

P/006491

(9162-M)

P/006493

(9164-M)

P/006495

(9166-M)

P/006640

(6427-M)

P/008291

(8002-M)

P/008667

(8415-M)

P/009346

(9114-M)

P/009830

(9654-M)

P/009831

(9655-M)

P/009832

(9656-M)

P/009833

(9657-M)

P/009857

(9685-M)

P/010118

(10009-M)

P/010263

(10174-M)

P/010334

(10244-M)

P/010347

(10257-M)

P/010850

(10704-M)

P/010854

(10708-M)

P/011774

(11656-M)

P/011775

(11657-M)

P/011776

(11658-M)

P/013977

(13906-M)

P/014986

(14879-M)

P/015554

(12400-M)

N/005327 N/005383 N/005417 N/005418 N/005519

N/005593 N/005613 N/005614 N/005615 N/005620 N/005621 N/005705

N/005903 N/015978 N/017127 N/021638 N/021639 N/021640 N/022869

N/022870 N/023497 N/023498 N/023499 N/023500 N/023869 N/023870

N/023871 N/023900 N/024048 N/024080 N/024081 N/024082 N/024083

N/024084 N/024085 N/024086 N/024087 N/024151 N/024204 N/024205

N/024206 N/024207 N/024208 N/024209 N/024210 N/024211 N/024212

N/024213 N/024214 N/024215 N/024220 N/024221 N/024274 N/024275

N/024276 N/024277 N/024278 N/024279 N/024280 N/024281 N/024282

N/024283 N/024284 N/024285 N/024286 N/024287 N/024292 N/024293

N/024337 N/024338 N/024339 N/024340 N/024341 N/024342 N/024355

N/024356 N/024375 N/024376 N/024377 N/024378 N/024379 N/024380

N/024381 N/024382 N/024383 N/024384 N/024385 N/024386 N/024387

N/024388 N/024436 N/024438 N/024472 N/024474 N/024476 N/024481

N/024483 N/024559 N/024560 N/024561 N/024567 N/024568 N/024569
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編號

N.º

N/024570 N/024592 N/024670 N/024683 N/024688 N/024699 N/024701

N/024712 N/024953 N/024954 N/024955 N/024956 N/024957 N/024958

N/024959 N/024960 N/024961 N/024962 N/024963 N/024964 N/024965

N/024966 N/024967 N/024968 N/024969 N/024970 N/024971 N/024972

N/024973 N/024974 N/024975 N/024976 N/024977 N/024978 N/024979

N/024980 N/024981 N/024982 N/024983 N/024984 N/024985 N/024986

N/024987 N/024988 N/024989 N/024990 N/024991 N/024992 N/024993

N/024994 N/024995 N/024996 N/024997 N/024998 N/024999 N/025000

N/025001 N/025002 N/025003 N/025004 N/025005 N/025006 N/025034

N/025035 N/025036 N/025037 N/025038 N/025039 N/025040 N/025041

N/025042 N/025043 N/025044 N/025045 N/025046 N/025047 N/025048

N/025049 N/025050 N/025051 N/025052 N/025053 N/025054 N/025055

N/025056 N/025057 N/025058 N/025059 N/025060 N/025076 N/025077

N/025078 N/025079 N/025080 N/025081 N/025082 N/025083 N/025084

N/025085 N/025086 N/025087 N/025088 N/025089 N/025090 N/025091

N/025092 N/025093 N/025094 N/025095 N/025096 N/025097 N/025098

N/025099 N/025100 N/025101 N/025102 N/025147 N/025148 N/025149

N/025175 N/025176 N/025177 N/025221 N/025222 N/025223 N/025224

N/025225 N/025226 N/025227 N/025305 N/025306 N/025307 N/025308

N/025332 N/025342 N/025343 N/025420 N/025436 N/025437 N/025438

N/025439 N/025540 N/025541 N/025542 N/025543 N/025544 N/025545

N/025546 N/025547 N/025548 N/025549 N/025651 N/025691 N/025692

N/025693 N/025700 N/025701 N/025702 N/025703 N/025704 N/025705

N/025706 N/025707 N/025708 N/025709 N/025710 N/025711 N/025712

N/025713 N/025723 N/025764 N/025765 N/025766 N/025767 N/025768

N/025769 N/025770 N/025771 N/025825 N/025828 N/025863 N/025864

N/025865 N/025866 N/025867 N/025868 N/025869 N/025870 N/026214

N/026276 N/026277 N/026278 N/026611 N/026627 N/026628 N/026629

N/026630 N/026631 N/026632 N/026633 N/026634 N/026635 N/026636

N/026637 N/026638 N/026639 N/026640 N/026641 N/026642 N/026643

N/026644 N/026645 N/026646 N/026647 N/026656 N/026657 N/026658

N/026659 N/026711 N/026712 N/027327 N/027328 N/027329 N/027330

N/027331 N/027332 N/027368 N/027411 N/027412 N/027413 N/027414

N/027415 N/027416 N/027417 N/027471 N/027472 N/027473 N/027474

N/027475 N/027476 N/027477 N/027478 N/027479 N/027481 N/027482

N/027483 N/027484 N/027485 N/027486 N/027487 N/027488 N/027489

N/027491 N/027492 N/027587 N/027588 N/027832 N/027833 N/027834

N/027835 N/027836 N/027837 N/027838 N/027839 N/027840 N/027953

N/028004 N/028089
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附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/003739

(3610-M)

P/013977

(13906-M)

N/005519

2014/04/01 更改地址

Modificação 

de sede

BATA BRANDS S.à.r.l. 123 avenue du X Septembre, B.P. 1638, 

L-1016 Luxembourg

P/005786

(5645-M)

N/023900

N/024151

2014/04/01 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Phillips-Van Heusen Corporation PVH Corp.

P/010118

(10009-M)

2014/04/01 更改認別資料

Modificação 

de identidade

IMPERIAL CHEMICAL IN-

DUSTRIES PLC

IMPERIAL CHEMICAL INDUS-

TRIES LIMITED

P/010118

(10009-M)

P/010263

(10174-M)

2014/04/01 更改地址

Modificação 

de sede

IMPERIAL CHEMICAL IN-

DUSTRIES LIMITED

26th Floor, Portland House, Bressen-

den Place, London, SW1E 5BG, United 

Kingdom

P/010263

(10174-M)

2014/04/01 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Imperial Chemical Industries 

PLC

IMPERIAL CHEMICAL INDUS-

TRIES LIMITED

P/011839

(11722-M)

2014/04/10 轉讓

Transmissão

Reckitt Benckiser Healthcare 

(UK) Limited

RB Pharmaceuticals Limited, com sede 

em 103-105 Bath Road, Slough, SL1 

3UH, Reino Unido

P/014986

(14879-M)

2014/04/11 更改地址

Modificação 

de sede

Le Saunda Licensing Limited Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane & 

Bay Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, 

Bahamas

P/015283

(15189-M)

2014/04/02 更改認別資料

Modificação 

de identidade

GE LIGHTING TUNGSRAM 

V I LÁG Í TÁS T E C H N I K A I 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GE Hungary Ipari Es Kereskedelmi 

Részvénytásasag

P/015283

(15189-M)

2014/04/02 更改認別資料

Modificação 

de identidade

GE Hungary Ipari Es Kereske-

delmi Részvénytásasag

GE Hungary Ipari Es Kereskedelmi 

Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag

P/015283

(15189-M)

2014/04/02 更改認別資料

Modificação 

de identidade

GE Hungary Ipari Es Kereske-

d e l m i Z a r t ko r u e n M u ko d o 

Reszvenytarsasag

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelösségü Társaság

P/015283

(15189-M)

2014/04/02 更改地址

Modificação 

de sede

GE Hungary Ipari és Kereske-

delmi Korlátolt Felelösségü Tár-

saság

Váci Út 77, Budapest 1044, Hungria

N/002140

N/022571

N/042891

N/042892

N/046092

N/051961

2014/03/28 轉讓

Transmissão

Double Eagle Brands N.V. Double Eagle Brands B.V., com sede 

em Hoofdstraat 14, 3114 GG Schiedam, 

The Netherlands
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/004690

N/004691

2014/04/02 轉讓

Transmissão

Brandbrew S.A. InBev Belgium S.A., com sede em 

Boulevard Industriel 21, 1070 Brussels, 

Belgium

N/005903

N/028089

2014/04/10 更改地址

Modificação 

de sede

Consitex S.A. Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Switzer-

land

N/007561

N/008164

2014/04/01 轉讓

Transmissão

HOLCIM IP LTD. Holcim Ltd

N/008657

N/008658

N/008659

2014/04/01 更改認別資料

Modificação 

de identidade

GROUPE LE DUFF S.A., socie-

dade anónima organizada segun-

do as leis de França

HOLDING LE DUFF “HLD”

N/010455

N/010456

2014/04/03 更改認別資料

Modificação 

de identidade

廣東石灣酒廠有限公司

Guangdong Shiwan Wine Co., 

Ltd.

廣東石灣酒廠集團有限公司

Guangdong Shiwan Wine Group Co., 

Ltd.

N/011489

N/011490

2014/04/03 更改認別資料

Modificação 

de identidade

廈門天福茶業有限公司

XIAMEN TENFU TEA IN-

DUSTRY CO., LTD.

天美仕（廈門）日用品貿易有限公司

XIAMEN TENMAX COMMODITY 

CO., LTD.

N/011489

N/011490

2014/04/03 更改地址

Modificação 

de sede

天美仕（廈門）日用品貿易有限

公司

XIAMEN TENMAX COMMO-

DITY CO., LTD.

中國廈門市翔安區舫山西路250 1-1號

501-502室

Room 501-502, No. 2501-1, Fang Shan 

Xi Lu, Xiang An District, Xiamen, 

China

N/011596

N/011597

N/015283

2014/03/31 轉讓

Transmissão

Entertainment AB Funding LLC Daltrey Funding LLC, com sede em 

10877 Wilshire Blvd., Ste. 1400, Los 

Angeles, CA 90024, United States of 

America

N/011596

N/011597

N/015283

2014/03/31 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Daltrey Funding LLC DALTREY FUNDING LP

N/011596

N/011597

N/015283

2014/03/31 更改地址

Modificação 

de sede

DALTREY FUNDING LP 48 Wall Street, 27th Floor, New York, 

NY 10005, United States of America

N/011986

N/011987

N/011988

2014/04/02 轉讓

Transmissão

安信萊控股有限公司

Atsina Holdings Limited

WIDE KNOWN INTERNATIONAL 

LIMITED, com sede em Room 1209, 

12/F Cosco Tower, 183 Queen’s Road 

Central, Hong Kong

N/020680

N/078927

2014/04/10 轉讓

Transmissão

INAGIKU CO., LTD. INAGIKU HONG KONG LIMITED, 

com sede em 9/F Ideal Centre, 320-322 

Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowlo-

on, Hong Kong

N/022901

N/022902

2014/04/10 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

FRS Hotel Group (Lux) S.à r.l. FRHI Hotels & Resorts S.à r.l., com 

sede em 8-10 Avenue de la Gare, 1610 

Luxembourg, Luxembourg
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/023604

N/023605

N/023606

N/023607

N/023608

N/023609

N/023610

2014/03/28 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

Electrolux Home Products Italy 

S.p.A.

Electrolux Italia S.p.A., com sede em 

Corso Lino Zanussi, 30, I-33080 Porcia, 

Italy

N/024337

N/024341

N/024342

2014/04/01 轉讓

Transmissão

Juicy Couture, Inc. ABG Juicy Couture, LLC, com sede em 

100 West 33rd Street, Suite 1007, New 

York, New York 10001, United States 

of America

N/024338

N/024339

N/024340

2014/04/01 轉讓

Transmissão

L.C. Licensing Inc. Perry Ellis International Group Hol-

dings Limited, com sede em Montague 

Sterling Center, 5th Floor, East Bay 

Street, Nassau, Bahamas

N/024355

N/024356

2014/04/11 更改認別資料

Modificação 

de identidade

深圳發展銀行 深圳發展銀行股份有限公司

N/024355

N/024356

2014/04/11 更改認別資料

Modificação 

de identidade

深圳發展銀行股份有限公司 平安銀行股份有限公司

N/024375

N/024376

N/024377

N/024378

N/024379

N/024380

N/024381

N/024382

N/024383

N/024384

N/024385

N/024386

N/024387

N/024388

2014/04/01 更改地址

Modificação 

de sede

Spirits International B.V. 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 

Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg

N/024569 2014/04/10 轉讓

Transmissão

南京卷煙廠

N A N J I N G  C I G A R E T T E 

FACTORY

江蘇中煙工業公司，地址為中國江蘇省

南京市中山北路406-3號

com sede em No. 406-3, Zhongshan 

North Road, Naning City, Jiangsu 

Province, People’s Republic of China

N/024569 2014/04/10 更改認別資料

Modificação 

de identidade

江蘇中煙工業公司 江蘇中煙工業有限責任公司

CHINA TOBACCO JIANGSU IN-

DUSTRIAL CO., LTD.

N/024712 2014/04/04 更改認別資料

Modificação 

de identidade

HowStuffWorks, Inc. HowStuffWorks, LLC

N/025382

N/026382

2014/04/01 轉讓

Transmissão

Holcim IP Ltd. Holcim Ltd

N/026323

N/026324

N/026325

N/026326

N/026327

N/026328

N/026329

2014/04/01 更改認別資料

Modificação 

de identidade

P H I L L I P S-VA N H E U S E N 

CORPORATION

PVH Corp.

N/026567

N/026568

2014/03/31 更改地址

Modificação 

de sede

LIU-JO S.p.A. Viale John Ambrose Fleming, 17, Carpi 

(MO), Italy
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/028004 2014/04/08 更改地址

Modificação 

de sede

NO SIGNBOARD SEAFOOD 

RESTAURANT PTE LTD

10 Ubi Crescent, #05-76 Ubi Techpark 

Lobby D, Singapore 408564

N/028698 2014/03/31 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

SuperGen, Inc. Astex Pharmaceuticals, Inc., com sede 

em 4140 Dublin Blvd., Suite 200, Du-

blin, California, 94568 U.S.A.

N/028698 2014/03/31 使用許可

Licença de 

exploração

Astex Pharmaceuticals, Inc. Eisai Inc.

N/036682 2014/03/31 轉讓

Transmissão

Pho 24 Services - Trading - Ma-

nufacturing Joint Stock Company

BLUE SKY HOLDINGS LIMITED, 

com sede em Flat/RM 1801, Public 

Bank Centre, 120 Des Voeux Road 

Central, Hong Kong

N/038797 2014/03/31 轉讓

Transmissão

ALEXANDRE DE PARIS IN-

TERNATIONAL

Hair Luxury Strategy, com sede em 80 

rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgium

N/042772 2014/04/01 轉讓

Transmissão

Quench, LLC DC Brands B.V., com sede em 10-12 

Molenwerf, 1014 BG Amsterdam, The 

Netherlands

N/044969

N/044970

N/044971

N/044972

2014/03/31 更改認別資料

Modificação 

de identidade

山東魯能集團有限公司

S H A N D O N G  L U N E N G 

GROUP CO., LTD

魯能集團有限公司

LUNENG GROUP CO., LTD.

N/044969

N/044970

N/044971

N/044972

2014/03/31 更改地址

Modificação 

de sede

魯能集團有限公司

LUNENG GROUP CO., LTD.

中國山東省濟南市市中區經三路14號

No.14, Jingsan Road, Shizhong District, 

Jinan City, Shangdong Province, China

N/049915 2014/03/31 轉讓

Transmissão

SF VUNG TAU JOINT STOCK 

COMPANY

BLUE SKY HOLDINGS LIMITED, 

com sede em Flat/RM 1801, Public 

Bank Centre, 120 Des Voeux Road 

Central, Hong Kong

N/053752

N/053753

N/053754

N/053755

N/053756

N/053757

2014/04/10 轉讓

Transmissão

杭州珀萊雅控股股份有限公司

HANGZHOU PROYA HOL-

DINGS STOCK LIMITED 

杭州坤驛實業有限公司，地址為中國杭

州市西湖區留和路129號353室

N/057219 2014/04/04 更改認別資料

Modificação 

de identidade

潤喜有限公司

Best Bonus Limited

新斗記（佐敦）有限公司

XIN DAU JI (JORDAN) LIMITED

N/057219 2014/04/04 轉讓

Transmissão

新斗記（佐敦）有限公司

XIN DAU JI (JORDAN) LIMI-

TED

盛義管理有限公司，地址為英屬維爾京

群島路德郡托布拉市海輝中心郵箱957

號

WINNING ELITE MANAGEMENT 

LIMITED, com sede em P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/058496

N/058497

N/058498

N/058499

N/058500

N/058501

N/058502

N/058503

N/058504

N/058505

N/058506

N/058507

N/058508

N/063896

N/067730

N/067731

N/067732

N/067733

N/067734

N/067735

N/067736

N/067737

N/067738

N/067739

N/078390

2014/03/28 更改認別資料

Modificação 

de identidade

MONCLER S.R.L. MONCLER S.P.A.

N/063909

N/063910

N/063911

2014/04/02 轉讓

Transmissão

廣州養和醫藥科技有限公司 廣東鄧老涼茶藥業集團有限公司，地址

為中國廣東省豐順縣經濟開發區工業園

工業四路

N/064133

N/064134

N/066540

N/066541

N/066542

N/066543

2014/04/11 轉讓

Transmissão

Abbott Laboratories AbbVie Inc., com sede em 1 N. Wauke-

gan Road, North Chicago, IL 60064, 

United States of America

N/064342

N/064343

N/064344

N/064345

N/064346

N/064347

N/064348

N/064349

2014/03/28 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Moncler S.r.l. MONCLER S.P.A.

N/067536 2014/04/03 轉讓

Transmissão

Lightning Research LLC Apple Inc., com sede em 1 Infinite 

Loop, Cupertino, California 95014, Uni-

ted States of America

N/069286 2014/04/03 更改認別資料

Modificação 

de identidade

鼎源貿易一人有限公司 鼎源貿易有限公司

N/069286 2014/04/03 更改地址

Modificação 

de sede

鼎源貿易有限公司 澳門安仿西巷67號榮春大廈A舖地下

N/070077

N/070078

2014/04/11 轉讓

Transmissão

Transcity Pty Ltd Transcity Group Pty Ltd, com sede em 

44-48 Rocco Drive, Scoresby, Victoria 

3179, Australia

N/070202

N/070203

N/070204

N/070205

N/070206

2014/04/11 更改地址

Modificação 

de sede

MCM Holding AG Bahnhofplatz, 6300 Zug, Switzerland

N/070296 2014/04/01 更改地址

Modificação 

de sede

財團法人台灣必安研究所

Brion Research Inst i tute of 

Taiwan 

3/F., No. 207, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian 

Dist., New Taipei City 23143, Taiwan, 

China

N/071558 2014/03/31 更改地址

Modificação 

de sede

訊凱國際股份有限公司

Cooler Master Co., Ltd.

9F., No. 788-1, Chung-Cheng Rd., Zhon-

ghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, 

China
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/071558 2014/03/31 更改認別資料

Modificação 

de identidade

訊凱國際股份有限公司

Cooler Master Co., Ltd.

Cooler Master Development Corpora-

tion

N/074760 2014/04/01 更改認別資料

Modificação 

de identidade

永利保貿易有限公司

SURE PROFIT F&B COM-

PANY LIMITED

永利保貿易（亞洲）有限公司

Sure Profit Trading (Asia) Company 

Limited

N/076964

N/076965

N/076966

N/076967

N/076968

N/076969

N/076970

N/076971

2014/04/11 轉讓

Transmissão

Dole Food Company, Inc. Dole Asia Holdings Pte. Ltd., com sede 

em 10 Marina Blvd., #34-03, Tower 2, 

Marina Bay Financial Centre, Singapo-

re, Singapore 018983

合議庭裁判

Decisões por acórdão

編號

N.º

生效日期

Data de 

vigência

權利人

Titular

類別

Classe

1 N/035406 2014/03/24 Galaxy Entertainment Licensing Limited 39

1 N/035407 2014/03/24 Galaxy Entertainment Licensing Limited 41

1 N/035408 2014/03/24 Galaxy Entertainment Licensing Limited 43

1 N/035409 2014/03/24 Galaxy Entertainment Licensing Limited 39

1 N/035410 2014/03/24 Galaxy Entertainment Licensing Limited 41

1 N/035411 2014/03/24 Galaxy Entertainment Licensing Limited 43

2 N/055919 2014/03/31 Las Vegas Sands Corp. 39

 1 根據中級法院2014年3月6日之合議庭裁判，並於2014年3月24日已轉為確定裁決，裁定上訴理由成立，廢止上訴所針對之

判決，撤銷有關的行政批示，並命令作出有關的商標註冊。

  Por acórdão de 6 de Março de 2014, do Tribunal de Segunda Instância, que transitou em julgado no dia 24 de Março de 2014, 

foi concedido provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e anulando-se o despacho administrativo, ordenando-

-se registo da marca em causa.

 2 根據中級法院2014年3月13日之合議庭裁判，並於2014年3月31日已轉為確定裁決，裁定上訴理由不成立，維持上訴所針對

之判決，並命令拒絕有關商標之註冊。

  Por acórdão de 13 de Março de 2014, do Tribunal de Segunda Instância, que transitou em julgado no dia 31 de Março de 2014, 

o Tribunal decidiu negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida e determinado-se a recusa do registo da 

marca em causa.

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/055701 2014/04/08 Richfield Realty Limited 36

N/055702 2014/04/08 Richfield Realty Limited 37
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部分放棄

Renúncia parcial

編號

N.º

批示日期

Data de 

despacho

權利人

Titular

放棄部分

Parte renunciada

N/055693 2014/04/08 Richfield Group Holdings 

Limited

金融分析服務；金融研究；金融顧問及諮詢服務；金融研究、評估、

報告、分析及估值；財務評估；財務計劃及管理；金融管理；稅務估

算及評估；風險分析服務；與不動產及不動產發展相關的保險服務。 

Serviços de análise financeira; pesquisa financeira; serviços de consul-

tadoria e aconselhamento financeiro; estudos, peritagens, relatórios, 

análises e estimativas financeiras; avaliações financeiras; planeamento 

e gestão financeira; administração financeira; peritagens e avaliações 

fiscais; serviços de análise de risco; serviços de seguros relacionados 

com imóveis e desenvolvimento imobiliário.

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

編號

N.º

提交日期

Data de 

entrada

權利人

Titular

宣布失效申請人

Requerente da declaração de caducidade

P/004091 2014/04/04 BENSON & HEDGES (OVERSEAS) LIMI-

TED

Philip Morris Brands Sàrl

P/013872 2014/04/04 BENSON & HEDGES (OVERSEAS) LIMI-

TED

Philip Morris Brands Sàrl

N/024677 2014/04/04 Benson & Hedges (Overseas) Limited Philip Morris Brands Sàrl

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/074712 2014/03/03 The Football Association Limited LiFung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd.

N/074713 2014/03/03 The Football Association Limited LiFung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd.

N/081116 2014/03/17 林永安 CHANEL

N/081424 2014/04/04 王志芳 TONINO LAMBORGHINI S.P.A.

N/081425 2014/04/04 王志芳 TONINO LAMBORGHINI S.P.A.

N/081500 2014/04/04 HEY-SONG CORPORATION C&C - Participações Sociais, Limitada

C&C - Centro de Traduções, Limitada

C&C - Sociedade Gestora de Escritórios de 

Advogados, Limitada
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編號

N.º

提交日期

Data de 

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

C&C - Consultores, Limitada

C&C - Secretariado, Limitada

C&C - Edições Multimédia, Limitada

C&C - APOIO DA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS 

LIMITADA

答辯

Contestação

編號

N.º

提交日期

Data de 

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/078917 2014/04/08 Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.) Skins International Trading AG

N/079496 2014/04/03 周六福珠寶有限公司

Zhou Liu Fu Jewelry Co., Ltd. 

周大福珠寶金行有限公司

Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do art igo 10.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de 

estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial 

de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

登記日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

E/000193 2014/04/14 2014/04/14 耀鴻昌餐飲供應有限公司

IU HONG CHEONG FOOD AND BEVERAGE SUPPLY COMPANY 

LIMITED
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續期

Renovação

編號N.° E/000043

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百六十五條及第一百六十六條第一款的規定，

公佈下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請，自本通告公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : D/001039

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/29

[71] 申請人 Requerente : 戴麗嫦

   Tai Lai Seong

 地址 Endereço  : 澳門氹仔布拉干薩街345號金利達花園3座輝苑27樓O座 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 蘇健文 

[51] 分類 Classificação  : 25 - 02

[54] 標題 Título  : 塑料牆磚。

   Tijolo plástico para parede.

[57] 摘要 Resumo  : 用於牆身表面，拼合成後作裝飾用途，如配合其他配件，可承托產品之陳列。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001052

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/02/05

[71] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço  : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

[72] 創作人 Criador : 湯澤輝 TONG Chack Fai 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01

[54] 標題 Título  : 瓶子。

   Garrafa.
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[57] 摘要 Resumo  : Garrafa de bebida 550ml. A novidade deste desenho reside nas características de forma e 

configuração aplicadas no artigo tal como ilustrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001053

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/02/05

[71] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço  : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

[72] 創作人 Criador : 湯澤輝 TONG Chack Fai 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01

[54] 標題 Título  : 瓶子。

   Garrafa.

[57] 摘要 Resumo  : Garrafa de bebida 1L. A novidade deste desenho reside nas características de forma e con-

figuração aplicadas no artigo tal como ilustrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001054

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/02/05

[71] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço  : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

[72] 創作人 Criador : 湯澤輝 TONG Chack Fai 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01

[54] 標題 Título  : 瓶子。

   Garrafa.

[57] 摘要 Resumo  : Garrafa de bebida 1.7L. A novidade deste desenho reside nas características de forma e 

configuração aplicadas no artigo tal como ilustrado nas representações.

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001055

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/02/05

[71] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço  : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

[72] 創作人 Criador : 湯澤輝 TONG Chack Fai 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01

[54] 標題 Título  : 瓶子。

   Garrafa.

[57] 摘要 Resumo  : Garrafa de bebida 2.1L. A novidade deste desenho reside nas características de forma e 

configuração aplicadas no artigo tal como ilustrado nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001056

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/02/08

[71] 申請人 Requerente : ZUN INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço  : Room 201, 2/F, Aon China Building, 29 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 潘嘉豪 Poon Ka Ho 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01

[54] 標題 Título  : 瓶。

   Frasco.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho, para as quais a novidade é reivindicada, são o padrão, o or-

namento, a forma e a configuração do artigo conforme se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001061

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/03/01

[71] 申請人 Requerente : ZUN INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço  : Room 201, 2/F, Aon China Building, 29 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : 潘嘉豪 Poon Ka Ho 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01
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[54] 標題 Título  : 瓶。

   Garrafa.

[57] 摘要 Resumo  : 表述所顯示的物品的式樣、裝飾、形狀和構形是聲稱具有新穎性的外觀設計特色。 

 附圖 Figura : 

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

2013/02/18 1300303.7M002 中國香港 Hong Kong, China

[21] 編號 N.º  : D/001068

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/03/25

[71] 申請人 Requerente : KONAMI GAMING, Inc.

 地址 Endereço  : 585 Trade Center Drive Las Vegas, NV 89119, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 創作人 Criador : Atsushi INOUE, Tomoaki HIRAI, Masato OKUAKI, Shoki KOGURE

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de Jogo.

[57] 摘要 Resumo  : É um tipo de jogo de roda de bónus/secundário que está localizado sobre um número de 

jogos individuais de slot/poker que estão dispostos em círculo.

 附圖 Figura : 

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

2013/03/14 29/449,259 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : D/001071

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/11

[71] 申請人 Requerente : GRAFF DIAMONDS SA

 地址 Endereço  : Rue du Rhône 29, 1204 Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Laurence GRAFF

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 鐘錶。

   Relógio.
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[57] 摘要 Resumo  : As características de desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2013/02/19 DM/080284 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001072

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/11

[71] 申請人 Requerente : GRAFF DIAMONDS SA

 地址 Endereço  : Rue du Rhône 29, 1204 Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Laurence GRAFF

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 鐘錶。

   Relógio.

[57] 摘要 Resumo  : As características de desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2013/02/19 DM/080284 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001073

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/11

[71] 申請人 Requerente : GRAFF DIAMONDS SA

 地址 Endereço  : Rue du Rhône 29, 1204 Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Laurence GRAFF

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 鐘錶。

   Relógio.

[57] 摘要 Resumo  : As características de desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo como se mostra nas representações.
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 附圖 Figura : 

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

2013/02/19 DM/080284 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001074

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/23

[71] 申請人 Requerente : Vertu Corporation Limited

 地址 Endereço  : Beacon Hill Road, Church Crookham, Hampshire GU52 8DY, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 創作人 Criador : Frank Nuovo, Jonathan Dry, Joel Bridge

[51] 分類 Classificação  : 14 - 03

[54] 標題 Título  : 電話設備。

   Aparelho de telefone.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade reside na forma e configuração do aparelho de telefone conforme mostrado.

 附圖 Figura : 

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

2013/03/15 002203075-0001 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001075

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/24

[71] 申請人 Requerente : 瑞士艾米寵公司

   MONTRES CHOURIET SA

 地址 Endereço  : 瑞士日內瓦富斯特利廣場7號

   7, Place de la Fusterie, CH-1204 Geneve Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : 蘇菲杜比利 Sophie Depery 

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶殼。

   Caixa de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : 具有一容納腔，用於容納錶盤，該錶殼整體具有時光翼型的綫條，並且殼耳具有雙翼。 
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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

2013/03/01 DM/080251 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001076

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/24

[71] 申請人 Requerente : 瑞士艾米寵公司

   MONTRES CHOURIET SA

 地址 Endereço  : 瑞士日內瓦富斯特利廣場7號

   7, Place de la Fusterie, CH-1204 Geneve Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : 蘇菲杜比利 Sophie Depery 

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶殼。

   Caixa de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : 具有一容納腔，用於容納錶盤，該錶殼整體具有時光翼型的綫條，並且殼耳具有雙翼。 

 附圖 Figura : 

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

2013/03/01 DM/080251 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001077

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/24

[71] 申請人 Requerente : 瑞士艾米寵公司

   MONTRES CHOURIET SA

 地址 Endereço  : 瑞士日內瓦富斯特利廣場7號

   7, Place de la Fusterie, CH-1204 Geneve Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : 蘇菲杜比利 Sophie Depery 

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶殼。

   Caixa de relógio.
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[57] 摘要 Resumo  : 用於指示時間，錶盤當中有兩個圓盤，其中大的圓盤固定，小的圓盤圍繞大旳圓盤旋轉，旋轉周

期為29.5天。 

 附圖 Figura : 

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

2013/03/01 DM/080251 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001079

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/24

[71] 申請人 Requerente : SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço  : 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 創作人 Criador : Tetsu SUMII, Ennin HUANG

[51] 分類 Classificação  : 14 - 02

[54] 標題 Título  : 電子裝置用控制器。

   Controlador para dispositivo electrónico.

[57] 摘要 Resumo  : O modelo tem uma caixa com formato em ∏ com os braços inclinando-se para trás e ter-

minando as pontas numa forma arredondada; apresenta um painel de toque quadrangular 

numa parte intermédia superior da parte da frente da caixa, com o dito painel de toque 

alongando-se na parte superior da caixa; apresenta partes redonda, as ditas áreas confinan-

do-se no lado direito e lado esquerdo do painel de toque na parte superior da parte da fren-

te da frente da caixa; implementação partes inferiores laterais de um componente intermé-

dio da caixa na base de um cilindro protuberante nas direcções para a frente e para baixo; 

apresenta uma alavanca na parte da frente da caixa; apresenta botões nas partes laterais da 

parte da frente da caixa; apresenta um LED (diodo emissor de luz) na parte intermédia do 

lado superior da caixa.

 附圖 Figura : 

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

2013/02/19 2013-003271 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : D/001080

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/24

[71] 申請人 Requerente : SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.
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 地址 Endereço  : 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 創作人 Criador : Tetsu SUMII, Ennin HUANG

[51] 分類 Classificação  : 14 - 02

[54] 標題 Título  : 電子裝置用控制器。

   Controlador para dispositivo electrónico.

[57] 摘要 Resumo  : A parte mostrada com linhas contínuas indica a parte que no modelo parcialmente reivin-

dicado apresenta quatro áreas idênticas tendo um contorno na base de um pentágono com 

cantos arredondados, formando uma figura em forma de cruz.

 附圖 Figura : 

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

2013/02/19 2013-003274 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : D/001092

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/06/05

[71] 申請人 Requerente : FERRARI S.p.A.

 地址 Endereço  : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : Nikolaos TOMBAZIS

[51] 分類 Classificação  : 12 - 08

[54] 標題 Título  : 車輛。

   Carro.

[57] 摘要 Resumo  : Automóvel para o transporte de pessoas e mercadorias.

 附圖 Figura : 

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

2013/01/30 002174904 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001093

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/06/05

[71] 申請人 Requerente : FERRARI S.p.A.

 地址 Endereço  : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : Nikolaos TOMBAZIS

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01
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[54] 標題 Título  : 微型模型車或玩具車。

   Miniatura de carro ou carro de brinquedo.

[57] 摘要 Resumo  : Miniatura de carro para coleccionadores e/ou carro de brinquedo.

 附圖 Figura : 

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

2013/01/30 002174920 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001105

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/07/01

[71] 申請人 Requerente : De Beers Centenary AG

 地址 Endereço  : Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Costantino Papadimitriou

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 鑲滿鑽石的訂婚戒指。

   Anel de noivado com cravação em pavê.

[57] 摘要 Resumo  : A singularidade deste modelo é dada pelo design da montagem: a forma trapezoidal das 

garras abraça o diamante central com harmonia. Cada garra é realçada por um pequeno 

diamante no seu topo. As quatro garras estão completamente integradas na haste: são uma 

extensão da própria haste, que é dividida logo acima da sua meia altura. Toda a superfície 

do anel está coberta por pequenos diamantes pavê. A cor do ouro pode mudar sujeita a di-

ferentes requisitos de fabrico. O design em questão está relacionado com uma nova colec-

ção de joalharia.

 附圖 Figura : 

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

2013/01/06 002162206 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001106

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/07/01

[71] 申請人 Requerente : De Beers Centenary AG

 地址 Endereço  : Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Costantino Papadimitriou

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01
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[54] 標題 Título  : 半鑲滿鑽石的訂婚戒指。

   Anel com cravação semi-pavê.

[57] 摘要 Resumo  : A singularidade deste modelo é dada pelo design da montagem: a forma trapezoidal das 

garras abraça o diamante central com harmonia. Cada garra é realçada por um pequeno 

diamante no seu topo. As quatro garras estão completamente integradas na haste: são uma 

extensão da própria haste, que é dividida logo acima da sua meia altura. No espaço criado 

na haste estão montados pequenos diamantes. Os diamantes pavê estão montados apenas 

no lado lateral da haste. O design em questão está relacionado com uma nova colecção de 

joalharia.

 附圖 Figura : 

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

2013/01/06 002162206 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001107

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/07/01

[71] 申請人 Requerente : De Beers Centenary AG

 地址 Endereço  : Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Costantino Papadimitriou

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 半鑲滿鑽石的訂婚戒指。

   Anel com cravação semi-pavê.

[57] 摘要 Resumo  : A singularidade deste modelo é dada pelo design da montagem: a forma trapezoidal das 

garras abraça o diamante central com harmonia. Cada garra é realçada por um pequeno 

diamante no seu topo. As quatro garras estão completamente integradas na haste: são uma 

extensão da própria haste, que é dividida logo acima da sua meia altura. No espaço criado 

na haste estão montados pequenos diamantes. Estão montados diamantes pavê em todas 

as superfícies das hastes. O design em questão está relacionado com uma nova colecção de 

joalharia.

 附圖 Figura : 

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

2013/01/06 002162206 歐洲聯盟 União Europeia
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[21] 編號 N.º  : D/001108

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/07/02

[71] 申請人 Requerente : 比茨電子有限責任公司

   BEATS ELECTRONICS, LLC

 地址 Endereço  : 美國加州（90404）聖莫尼卡第5000北大街科洛弗大道1601號

   1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, California 90404, US

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 創作人 Criador : R．布倫納 ROBERT BRUNNER, R．博納胡姆 RHYS BONAHOOM

[51] 分類 Classificação  : 14 - 03

[54] 標題 Título  : 音頻收聽裝置。

   Dispositivo para receber e ouvir áudio.

[57] 摘要 Resumo  : 本音頻收聽裝置包括一對耳機，每個耳機包括：一個截頭穹頂形的耳塞，用於放入耳中：一個

圓柱形保持座，用於在一端處保持耳塞；一個扁平件，從保持座的另一端與之齊平地在寬度上

漸縮地延伸，用於接收耳機線。 

 附圖 Figura : 

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

2013/01/03 29/441,335 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : D/001109

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/07/02

[71] 申請人 Requerente : 比茨電子有限責任公司

   BEATS ELECTRONICS, LLC

 地址 Endereço  : 美國加州（90404）聖莫尼卡第5000北大街科洛弗大道1601號

   1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, California 90404, US

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 創作人 Criador : R．布倫納 ROBERT BRUNNER, C．庫 CHRISTOPHER KUH

[51] 分類 Classificação  : 14 - 03

[54] 標題 Título  : 音頻收聽裝置。

   Dispositivo para receber e ouvir áudio.

[57] 摘要 Resumo  : 音頻收聽裝置包括一對音頻收聽部件，每個部件具有用於掛在耳朵上的柱環、用於放入耳朵中

的耳機以及用於支撑和保持耳機的保持件。柱環包括用於與線纜連接的筆直部、和半圓形部，

該半圓形部的末端擴大。如實線所示的耳機部分沿雙方向漸縮。 

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

2013/01/03 29/441,334 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : D/001110

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/07/02

[71] 申請人 Requerente : 比茨電子有限責任公司

   BEATS ELECTRONICS, LLC

 地址 Endereço  : 美國加州（90404）聖莫尼卡第5000北大街科洛弗大道1601號

   1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, California 90404, US

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 創作人 Criador : R．布倫納 ROBERT BRUNNER, E．菲爾茲 ERIC FIELDS, M．魯格 MARTIN RUEGG, 

S．I．李 SANG IK LEE

[51] 分類 Classificação  : 14 - 01

[54] 標題 Título  : 音頻揚聲器。

   Altifalantes áudio.

[57] 摘要 Resumo  : 本音頻揚聲器包括一個截頭穹頂形主體和一個弧形的扁平把手，把手的兩端連接到主體的相

對上部兩側並且在把手頂端上具有一個圓孔，在主體的側面上具有一個鏟形平坦區域，把手的

一端居中地位於該平坦區域的上部。 

 附圖 Figura : 

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

2013/01/03 29/441,336 美國 Estados Unidos da América

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、第

一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條

及第五條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a 

Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de 

Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir a extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21] 編號 N.º  : J/001304

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/11
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[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 : 石地雄二, 山田昌美, 龜井琢, 藤森郁男, 中田善久, 湯川智也, 坂內信貴, 大場雄介, 塚本徹哉 

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

201180059036.1 2011/10/05 CN 103261176A 2013/08/21

[51] 分類 Classificação  : C07D267/10, C07D413/04, C07D413/06, C07D413/10, C07D413/12, C07D413/14, 

C07D417/06, C07D417/14

[54] 標題 Título  : 1,4-氧雜氮雜環庚烷衍生物。

   Derivados de «1,4-oxazepane».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了由式（I）代表的具有一元胺再攝取抑制活性的化合物或其鹽，其中環A是任選取

代的6元芳香環，環B是環A上的取代基，其任選與環A一起鍵合，形成任選取代的9或10元芳香

稠環，其它符號如說明書所定義。 

 附圖 Figura : 

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

2010/10/07 2010-227864 日本 Japão

2011/08/10 2011-175336 日本 Japão

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21] 編號 N.º  : J/001104

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/06/20
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[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14

[73] 權利人 Titular : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 大河內一宏, 小山博義, 前田亞理沙 

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

ZL200780027567.6 2007/05/22 CN 101489538B 2014/01/08

[51] 分類 Classificação  : A61K9/26

[54] 標題 Título  : 包含吡格列酮的口服製劑。

   Preparação oral contendo «pioglitazone».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了足以掩蔽吡格列酮及其鹽的苦味的口服製劑。本發明提供了含有吡格列酮或其鹽

和鹼金屬氯化物的口服製劑。 

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

2006/05/23 143390/2006 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001115

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/06/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14

[73] 權利人 Titular : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 阪野義廣, 原亮磨, 得能僚資 

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

ZL200980116371.3 2009/03/04 CN 102015641B 2014/01/01

[51] 分類 Classificação  : C07D209/14, A61K31/343, A61K31/381, A61K31/404, A61K31/415, A61K31/416, 

A61K31/4184

[54] 標題 Título  : 雜環化合物。

   Composto de «heterocyclic».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了糖尿病的預防或治療劑，其具有優異的藥效。本發明具體公開了由式（I）或式

（IA）代表的化合物，或其鹽，在式中的各符號如說明書中所定義。 

 附圖 Figura : 

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

2008/03/05 055250/08 日本 Japão

2009/02/06 025511/09 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001170

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/08/02
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[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14

[73] 權利人 Titular : 勃林格殷格翰製藥兩合公司

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

 地址 Endereço  : Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 發明人 Inventor : 弗蘭克．希梅爾斯巴赫, 埃爾克．蘭格科普夫, 馬賽厄斯．埃克哈特, 邁克爾．馬克, 羅蘭．梅爾, 拉

爾夫．R．H．洛茨, 莫哈邁德．塔達約恩 

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

ZL200910127450.6 2003/08/18 CN 101503409B 2014/01/22

[51] 分類 Classificação  : C07D473/04, A61P43/00, A61P3/10

[54] 標題 Título  : 8-[3-氨基-哌啶-1-基]-黃嘌呤，其製備方法及作為藥物製劑的用途。

   «8-[3-amino-piperidin-1-yl]-xanthines», seu método de preparação e seu uso como prepara-

ções farmacêuticas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明是關於以下通式的經取代的黃嘌呤，其中R1至R3均如權利要求1至16項中的定義，其互

變異構體、立體異構體、混合物、前體藥物及其鹽，其具有有價值的藥理學性質，特別是對於酶

二肽基肽酶-Ⅳ的活性的抑制作用。 

 附圖 Figura : 

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

2002/08/21 10238243.3 德國 Alemanha

2003/03/20 10312353.9 德國 Alemanha

[21] 編號 N.º  : J/001313

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14

[73] 權利人 Titular : 夏弗瑪斯特公司

   SHUFFLE MASTER, INC.

 地址 Endereço  : 1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 保羅．K.．舍佩爾 SCHEPER, Paul, K，阿蒂拉．格勞澤爾 GRAUZER, Attila，詹姆斯．V.．

凱利 KELLY, James, V.，詹姆斯．B.．斯塔索恩 STASSON, James B.，羅納德．R.．斯旺森 

SWANSON, Ronald R.，費拉頓．博爾布爾 BOURBOUR, Feraidoon, 戴維．B.．洛佩斯 

LOPEZ, David B.，馬克．L.．尤瑟洛夫 YOSELOFF, Mark L.，布魯克．R.．鄧恩 DUNN, R. 

Brooke，厄恩斯特．布萊哈 BLAHA, Ernst，彼得．克倫 KRENN, Peter 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201010259527.8 2007/06/28 CN 101927087B 2013/11/06

[51] 分類 Classificação  : A63F1/12, A63F13/10
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[54] 標題 Título  : 遊戲桌紙牌博弈系統。

   Sistema de tratamento de cartas de jogar.

[57] 摘要 Resumo  : 一種遊戲桌紙牌博弈系統被公開。該系統包含一種撲克牌處理設備，其中，所述撲克牌處理設

備能够：形成一組待提供至一種真人紙牌遊戲的紙牌，讀取等級和花色；及透過一種網絡連接

至少向一台外部計算機和一種數據庫傳送至少代表紙牌組構成的數據。 

 附圖 Figura : 

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

2006/07/05 11/481,407 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001314

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14

[73] 權利人 Titular : 伊姆克羅尼責任有限公司

   IMCLONE LLC

 地址 Endereço  : 180 Varick Street, New York, NY 10014, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : D．佩雷拉, J．奧圖爾

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

ZL200880117231.3 2008/11/21 CN 101868478B 2013/11/13

[51] 分類 Classificação  : C07K16/18

[54] 標題 Título  : 巨噬細胞刺激蛋白質受體（RON）的抑制及其治療方法。

   Inibição de «macrophage-stimulating protein receptor (RON)» e seu método de tratamento.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了巨噬細胞刺激蛋白受體（MSP-R或RON）特異性的抗體（包括人抗體）或其片

段，其抑制RON活化。本發明還提供了抑制RON的方法，特別是使用RON抗體以治療諸如癌

症的疾病。 

 附圖 Figura : 

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

2007/11/21 60/989,558 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001315

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/02

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14

[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．費爾巴哈, M．弗雷德里克森, K．胡爾特, B．L．羅伊, B．威格納

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

ZL200680047519.9 2006/12/14 CN 101331132B 2013/12/04

[51] 分類 Classificação  : C07D471/08, A61K31/439, A61P25/00

[54] 標題 Título  : 作為N-ACHR的膽鹼能配體用於治療精神病和神經變性疾病的[（1H-吲�-5-基）-雜芳氧基]-

（1-氮雜-二環[3.3.1]壬烷。

   «[ (1H- indol- 5 -yl) -heteroaryloxy] - (1-aza-bicyclo [3.3.1] nonanes» que serve como «choli-

nergic ligands of the n-AChR» para tratar doença mental e «neurodegenrative disorders».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及式（I）的1-氮雜-二環烷基衍生物，其中取代基具有說明書中的定義，本發明還涉及

其製備方法、含有它們的藥物組合物及其在生產用於治療和/或延遲精神病症和神經變性性病

症的進展的藥物中的用途。 

 附圖 Figura : 

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

2005/12/16 0525672.2 英國 Reino Unido

[21] 編號 N.º  : J/001316

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/07

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14

[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 : F．賀, S．波伊克特, K．米勒-莫斯林, N．尤素夫, Z．陳, B．拉古

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

ZL200980134702.6 2009/07/16 CN 102143958B 2013/12/18

[51] 分類 Classificação  : C07D401/12, C07D401/14, C07D403/12, C07D413/14, C07D471/04, A61K31/501, 

A61K31/506, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 作為SMO抑制劑的噠嗪衍生物。

   Derivados de «pyridazine» que servem como inibidores de SMO.

[57] 摘要 Resumo  : 概括而言，本發明涉及與診斷和治療Hedgehog通路相關性病狀有關的化合物，所述病狀包括

但不限於腫瘤形成、癌症、瘤形成和非惡性過度增殖性障礙。本發明包括化合物、組合物、它們
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的使用方法和它們的製備方法，其中所述化合物在藥理學上通常可以在其作用機理涉及採用抑

制Hedgehog和Smo信號傳導通路的活性劑來抑制腫瘤發生、腫瘤生長和腫瘤生存的方法的治

療中用作活性劑。 

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

2008/07/18 61/081,900 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001317

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14

[73] 權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

   JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆侖山路7號,郵編222047

   No. 7 Kunlunshan Road, Economic and Technological Development Zone, Lianyunggang, 

Jiangsu, 222047, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[73] 權利人 Titular : 上海恒瑞醫藥有限公司

   SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國上海市閔行區文井路279號,郵編200245

   279 Wenjing Road, Minhang District, Shanghai, 200245, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 鄧炳初 TANG, Peng Cho, 張農 ZHANG, Nong, 張寶磊 ZHANG, Baolei, 王偉民 WANG, 

Weimin, 鄭浩 ZHENG, Hao, 武林 WU, Lin 

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

ZL201080021343.6 2010/09/14 CN 102421778B 2013/10/16

[51] 分類 Classificação  : C07D475/00, C07D519/00, A61K31/519, A61K31/5377, A61K/5383, A61P35/00, A61P31/00, 

A61P29/00, A61P37/00

[54] 標題 Título  : 二氫喋啶酮類衍生物、其製備方法及其在醫藥上的應用。

   Derivados de «Dihydropteridinone», seu método de preparação e uso farmacêutico.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及二氫喋啶酮類衍生物、其製備方法及其在醫藥上的應用。具體而言，本發明涉及一

種通式（I）所示的新的二氫喋啶酮類衍生物、其製備方法及含有該衍生物的藥物組合物以及其

作為治療劑特別是作為Plk激酶抑制劑的用途，其中通式（I）的各取代基同說明書中的定義相

同。 

 附圖 Figura : 

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

2009/09/22 200910196399.4 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001319

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14
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[73] 權利人 Titular : 沃尼爾．朗伯有限責任公司

   WARNER-LAMBERT COMPANY LLC

 地址 Endereço  : 201 Tabor Rd, Morris Plains, NJ 07950, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : M．R．巴維恩 , R．J．布思 , J．奎因三世 , J．T．雷平 , D．J．希恩, P．L．圖古德 , S．N．溫德威

爾 , 周海榮

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

ZL201110115074.6 2003/01/10 CN 102295643B 2013/12/04

[51] 分類 Classificação  : C07D471/04

[54] 標題 Título  : 2-（吡啶-2-基氨基）-吡啶并[2,3-d]嘧啶-7-酮。

   2-(PYRIDIN-2-YLAMINO)-PYRIDO[2,3d]PYRIMIDIN-7-ONES.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供取代的2-氨基吡啶,它們可用於治療細胞增殖障礙。本發明的新化合物是有力的細

胞週期蛋白依賴性激酶4（cdk4）抑制劑。 

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

2002/01/22 60/350,877 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001320

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14

[73] 權利人 Titular : TRANSTECH PHARMA, LLC

 地址 Endereço  : 4170 Mendenhall Oaks Parkway, High Point, North Carolina 27265 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : A．M．M．米賈里, C．貝梅, D．P．克里森, D．R．波里塞蒂, J．奎達, K．桑索施, M．邦德拉, M．

居澤爾, R．R．亞拉岡塔, D．R．戈希姆庫拉, R．C．安德魯斯, S．T．戴維斯, T．S．約庫姆, J．L．

R．弗里曼

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

ZL201080015264.4 2010/03/30 CN 102378574B 2013/11/20

[51] 分類 Classificação  : C07D491/12, C07D491/00, A61K31/12

[54] 標題 Título  : 取代的偶氮蒽衍生物、藥物組合物及其使用方法。

   Derivados de «Substituted azoanthracene», composições farmacêuticas e seus métodos de 

utilização.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及取代的偶氮蒽衍生物或其藥學上可接受的鹽，其調節人類GLP-1受體並且可以用於

治療其中人類GLP-1受體的調節有益的疾病、障礙或病況，比如2型糖尿病。本發明也涉及包含

這些化合物的藥物組合物，並且涉及這些化合物和組合物在治療其中人類GLP-1受體的調節有

益的所述疾病、障礙或病況中的用途。 

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

2009/03/30 61/164,523 美國 Estados Unidos da América

2010/03/01 61/309,348 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001321

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14
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[73] 權利人 Titular : 阿普泰克斯科技公司

   APOTEX TECHNOLOGIES INC.

 地址 Endereço  : 150 Signet Drive, Toronto, Ontario M9L 1T9, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : 譚添發, 布萊斯．恩扎姆巴, 里吉斯．梁-童, 王穎聲, 趙炎青, 莉莉．余 

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

ZL200780050883.5 2007/12/13 CN 101611050B 2013/10/30

[51] 分類 Classificação  : C07K5/037, A61K38/05, A61P17/06, C07K1/107, C07K1/30, C07K5/02, C07K5/06

[54] 標題 Título  : Thymodepressin的藥學上可接受的鹽以及用於製造它們的方法。

   Sais farmaceuticamente aceitáveis de «Thymodepressin» e processo de fabricação dos mes-

mos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及D-異谷氨酰基-D-色氨酸的藥學上可接受的晶態以及無定形的鹽類、連同用於製

造它們的方法、包括它們的藥物組合物、以及它們在製備用於治療不同的病症和/或疾病的藥

物組合物中的用途。具體地說，本發明涉及D-異谷氨酰基-D-色氨酸鉀鹽（1:1）、D-異谷氨酰

基-D-色氨酸鋰鹽（1:1）、D-異谷氨酰基-D-色氨酸鈣鹽（2:1）、D-異谷氨酰基-D-色氨酸鎂鹽

（2:1）、以及D-異谷氨酰基-D-色氨酸有機銨鹽（1:1）。 

 附圖 Figura : 

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

2006/12/19 2,571,645 加拿大 Canadá

[21] 編號 N.º  : J/001322

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14

[73] 權利人 Titular : 南方服務有限公司

   Southern Company Services, Inc.

 地址 Endereço  : 241 Ralph McGill Blvd., Atlanta, GA 30308, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 潘納拉爾．維瑪爾昌德, 國海．劉, 彭萬旺 

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

ZL201010614917.2 2010/12/21 CN 102154030B 2013/10/23

[51] 分類 Classificação  : C10J3/56, C10J3/54, C10J3/84, C10J3/72

[54] 標題 Título  : 用於循環流化床輸送式氣化器和反應器的裝置、部件和操作方法。

   Aparelhos, componentes e método de operação dos gaseificadores e reactores de transpor-

te de leito fluidizado circulante.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及循環流化床輸送式氣化器和反應器的裝置、部件和操作方法。本發明提出的改進提

供在被稱為“輸送式氣化器”的加壓循環流化床反應器類中氣化低級煤的可靠裝置和方法。實
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施方案克服了現有氣化器的很多可操作性和可靠性問題。系統和方法解決了以下有關問題：在

不使用內部零件的情況下分佈氣化劑、管理熱釋放以避免任何結塊和熔渣生成、抵抗由高固體

顆粒循環速率導致的高度腐蝕性環境的彎頭的具體設計、抵抗高溫氣化環境的立管旋風分離

器的設計、可處理大質量固體通量的料封管的緊湊設計、消除了堵塞的噴嘴的設計、大直徑立

管的均一曝氣、在旋風分離器出口有效地調節氣化器出口溫度的氧化劑注入以及用改進的非

機械閥減少氣化器的總高度。 

 附圖 Figura : 

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

2009/12/21 61/288,533 美國 Estados Unidos da América

2010/12/16 12/969,997 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001323

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14

[73] 權利人 Titular : 黑色激流

   BLACK RAPID, INC.

 地址 Endereço  : 517 Aloha St., Seattle, Washington 98109, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 羅納德．D．亨利, 泰勒．R．M．高爾 

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

ZL200880012560.1 2008/04/17 CN 101669067B 2013/12/04

[51] 分類 Classificação  : G03B17/56

[54] 標題 Título  : 改善的照相機運輸系統和方法。

   Sistema e método de transporte de câmara que estão melhorados.

[57] 摘要 Resumo  : 正如這裏所論述的，一種改善的照相機運輸系統和方法包括帶和連接器。連接器被配置以與

照相機上的連接點接合，其另外地通過與例如三角架、單腳架或相類似的照相機支架接合而被

保持。按照通常的照相機結構，連接點形成在照相機的底部上。在一些實施方式中，連接器可

滑動地連接到帶上，以幫助將照相機從運輸位置重新定位到拍照位置。其它實施方式包括在照

相機不被使用時用於存放照相機的外罩。 

 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

2007/04/17 60/912,382 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001329

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/04/14

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : P．A．希普斯金德, T．威爾遜

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

ZL200980115208.5 2009/04/01 CN 102066353B 2013/12/11

[51] 分類 Classificação  : C07D401/04, A61K31/502, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 二取代的酞嗪Hedgehog通路拮抗劑。

   Antagonistas de «Disubstituted phthalazine Hedgehog pathway».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了用於治療癌症的新的1,4-二取代的酞嗪Hedgehog通路拮抗劑。 

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

2008/04/29 61/048,729 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/000523 2014/04/09 轉讓

Transmissão

1. 庫多斯藥物有限公司

KUDOS HARMACEUTICALS 

LIMITED

2. 梅布瑞有限公司

MAYBRIDGE LIMITED

庫多斯藥物有限公司

K U D O S P H A R M AC E U T I CA LS 

LIMITED, com sede em 2 Kingdom 

Street, London, England W2 6BD

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈下列

在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.
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[21] 編號 N.º  : I/001171

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/10/05

[71] 申請人 Requerente : Jason M. Mayeroff

 地址 Endereço  : 775 Sherman Way, Reno, Nevada 89506, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Jason M. Mayeroff

[51] 分類 Classificação  : A63F7/02, A63F4/04

[54] 標題 Título  : 發放額外獎勵的博彩裝置和方法。

   Dispositivo e método de jogos para conceder bónus adicionais.

[57] 摘要 Resumo  : 一種執行遊戲的方法，包括定義至少一個獎勵選擇事件和至少一個額外獎勵事件。遊戲的執

行受到監控，檢測是否發生獎勵選擇事件。當發生獎勵選擇事件時，一台獎勵選擇裝置相應地

受控制選擇一個或多個額外獎勵標記。額外獎勵標記儲存並在額外獎勵專用顯示器上顯示。

對應於額外獎勵事件，根據額外獎勵專用顯示器上儲存並顯示的額外獎勵標記，向玩家發放關

聯的額外獎勵。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : I/001172

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/10/25

[71] 申請人 Requerente : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 日本國大阪府大阪市中央區瓦屋町二丁目10番1號（542-0066）

   10-1, Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-0066, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田 泰 SHIGETA, Yasushi 

[51] 分類 Classificação  : A63F1/06, A63F1/14

[54] 標題 Título  : 發牌裝置及方法

   Dispositivo e método para distribuição de cartas de jogar.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種能夠防止不正當行為的發牌裝置。發牌裝置（4）包括：紙牌引導部（7），將從

紙牌收納部（5）逐張抽出的紙牌（1）向遊戲桌（6）上引導；代碼讀取部（8），當從紙牌收納部

（5）抽出紙牌（1）時，從紙牌（1）上讀取表示紙牌（1）的數字（點數、大小）的代碼（2）；真偽

判斷部（9），根據與紙牌的真偽相關的信息而判斷紙牌的真偽；勝負判斷部（10），根據由代碼

讀取部（8）依次讀取的紙牌（1）的點數而判斷紙牌遊戲勝負；和輸出部（11），輸出勝負判斷部

（10）的判斷結果。在紙牌引導部（7）上設有紙牌出入限制部（30）、（40），限制紙牌（1）從紙

牌收納部（5）出入。 

 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

2012/09/28 PCT/JP2012/006230 專利合作條約 PCT

[21] 編號 N.º  : I/001174

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/11/07

[71] 申請人 Requerente : Patent Investment & Licensing Company

 地址 Endereço  : 6415 Tenaya Way, Suite 110, Las Vegas, Nevada 89113, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : John F. Acres

[51] 分類 Classificação  : A63F13/10

[54] 標題 Título  : 貼現積分作為玩博彩裝置的獎勵。

   Créditos descontados como incentivo para jogar aparelhos de jogo.

[57] 摘要 Resumo  : 在具體應用中，提供超出購買積分所需現金的積分供博彩機器上的遊戲使用，可以對各種玩家

行為產生鼓勵作用。該等行為可能包括通過網路瀏覽器遠端登記玩家跟蹤系統—以及為積分

付款；以最低積分數量投注；以及在預先規定的時間內投注。 

 附圖 Figura : 

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

2012/11/05 13/668,595 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001187

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/12/17

[71] 申請人 Requerente : Novel Tech International Limited

 地址 Endereço  : Flat A, 21/F., Trafalgar Court, 70 Tai Hang Road, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : Chun Jay

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 在直播桌面遊戲系統中提供遠端博彩遊戲的系統和方法。

   Sistema e método para fornecimento de jogo remoto no sistema de jogo de mesa ao vivo.

[57] 摘要 Resumo  : 在一個直播桌面遊戲系統或類似系統中執行多個遠端博彩遊戲的系統和方法，其中直播桌面

遊戲隨機產生的遊戲符號用於確定直播桌面遊戲的結果、模擬遊戲過程並確定一個或多個不

同於直播桌面遊戲的遠端博彩遊戲的投注結果。 

 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

2012/10/02 61/708,865 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001189

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/12/19

[71] 申請人 Requerente : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 日本國大阪府大阪市中央區瓦屋町二丁目10番1號（542-0066）

   10-1, Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-0066, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田 泰 SHIGETA, Yasushi 

[51] 分類 Classificação  : A63F1/14

[54] 標題 Título  : 用於射牌器的保護器和桌面遊戲系統。

   Protecção para distribuidor de cartas de jogar e sistema de jogo de mesa.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及用於射牌器的保護器以及桌面遊戲系統。在不使用射牌器時，可以打開其罩並取出

紙牌或插入作弊牌以作出欺騙行為。本發明旨在提供一種用於射牌器的保護器，其能夠防止出

於欺騙目的而打開罩以取出紙牌或插入作弊牌，以及從設置在射牌器的前部內的顛倒U形開口

欺騙地取出紙牌。一種桌面遊戲系統由射牌器和防止相對於射牌器作出任何欺騙行為的保護

器構成。射牌器包括具有用於容納紙牌的牌容納單元的主體和覆蓋牌容納單元的罩。用於從牌

容納單元逐一地取出紙牌的顛倒U形開口設置在主體的前部內。保護器附接到射牌器，以覆蓋

其前部，並被構造成能夠相對於射牌器附接／拆卸。 

 附圖 Figura : 

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

2012/10/18 PCT/JP2012/006691 專利合作條約 PCT

[21] 編號 N.º  : I/001195

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/02/19

[71] 申請人 Requerente : 黎其榮

   LAI KEI VENG

 地址 Endereço  : 澳門觀音堂街213號信威大廈地下C舖 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 黎其榮 

[51] 分類 Classificação  : A63F1/06

[54] 標題 Título  : 遊戲牌錯位電子提示裝置。

   Dispositivo electrónico para avisar quando as cartas de jogar se encontram mal colocadas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明是關於一種撲克牌娛樂遊戲，該遊戲涉及一個劃分為若干P及B區域的遊戲桌面、牌具P

及B。遊戲開始時，玩家決定選擇P或B後，遊戲主持便開始派發兩份撲克牌，分別對應P及B，

之後遊戲主持會將牌具P及B按照游戲規則推到兩名P及B 玩家所屬桌面區域內，示意他們看

牌。而在現時實務上，在此一過程中，遊戲主持有時會將牌其P及B放錯在桌面上所劃分的P、B
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區城上，令有關玩家看錯對方的撲克牌，導致遊戲規例不正確，繼而顯錯誤的遊戲結果，引起

不必要的爭論。

   為此，本發明屬娛樂用具之技術領域，透過於遊戲桌面下方安裝電子裝置及於牌具內安裝電子

感應器，彼此互相感應，當牌具內的電子感應器偵測到錯位訊息，便會即時傳達錯位訊息予牌

具內的電子裝置，該電子裝置便會透過顯示器向外界發出錯位提示訊號，以克服以上指出牌具

錯位的缺點及解決技術問題，保障遊戲結果之公平及準確性。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : I/001210

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/05/30

[71] 申請人 Requerente : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 日本國大阪府大阪市中央區瓦屋町二丁目10番1號（542-0066）

   10-1, Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-0066, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田 泰 SHIGETA, Yasushi 

[51] 分類 Classificação  : A63F1/16

[54] 標題 Título  : 桌遊系統。

   Sistema de jogo de mesa.

[57] 摘要 Resumo  : 提供一種能夠識別紙牌盒裝置出現問題時使用的混洗遊戲紙牌的桌遊系統，由此能夠調查原

因或採取對策。本發明的桌遊系統的紙牌盒裝置（2）包括條形碼讀取器（100），條形碼讀取

器讀取設置在混洗遊戲紙牌套裝（1s）上的條形碼（3），由此讀取唯一識別混洗遊戲紙牌套裝

（1s）的混洗紙牌I D。而且，紙牌盒裝置（2）的上部設置用於實現混洗遊戲紙牌套裝（1s）進

入／離開的蓋（2f）。用於檢測蓋（2f）的打開／閉合的傳感器（S）設置在蓋（2f）之下，以檢測蓋

（2f）的打開／閉合，由此檢測混洗遊戲紙牌套裝（1s）的更換。控制單元（12）還包括存儲與混

洗紙牌ID相關的以下安全項的功能：（1）紙牌讀取單元（8）讀取紙牌的代碼（C）的讀取失誤

（錯牌的情況，紙牌（1）中不存在代碼（C）或者假代碼（C）印刷在紙牌（1）上，這些被紙牌讀

取單元（8）確定為不規則），以及（2）混洗遊戲紙牌套裝（1s）的更換（這種更換通過檢測蓋2f

的打開／閉合來確定）。 

 附圖 Figura : 

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

2012/10/23 2012-246729 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001214

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/06/04
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[71] 申請人 Requerente : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 日本國大阪府大阪市中央區瓦屋町二丁目10番1號（542-0066）

   10-1, Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-0066, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田 泰 SHIGETA, Yasushi 

[51] 分類 Classificação  : A63F1/14

[54] 標題 Título  : 紙牌盒裝置與桌遊系統。

   Dispositivo de distribuição de cartas de jogar e sistema de jogo de mesa.

[57] 摘要 Resumo  : 提供一種能夠防止欺騙的桌遊系統。一種紙牌盒裝置（4）包括紙牌引導單元（7），其將從紙

牌容置單元（5）一張一張抽出的紙牌（1）引導到遊戲桌（6）上；代碼讀取單元（8），當從紙

牌容置單元（5）抽出紙牌（1）時，從紙牌（1）讀取指示紙牌（1）的數字（號碼、點數）的代碼

（3）以及控制單元（12），基於代碼讀取單元（8）連續讀取的紙牌（1）的號碼確定紙牌遊戲的

贏家／輸家。控制單元（12）還包括存儲器（13），其存儲紙牌讀取單元（8）讀取的預定數量的

紙牌（1）的信息，並具有檢查混洗遊戲紙牌套裝（1s）的排列順序的不規則的功能。如果檢測

到紙牌容置單元（5）中容置的混洗遊戲紙牌套裝（1s）的排列順序不規則，通過外部輸出工具

（100）通知娛樂場的管理部門或交易場紙牌的排列順序不規則，不規則還由排列順序不規則

燈（101）和液晶顯示單元（102）指示。 

 附圖 Figura : 

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

2012/09/25 2012-227444 日本 Japão

2012/09/28 PCT/JP2012/006230 專利合作條約 PCT

[21] 編號 N.º  : I/001218

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/06/27

[71] 申請人 Requerente : Jay Chun

 地址 Endereço  : Unit C, 19/F., Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : Jay Chun

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 允許基於歷史結果在遊戲之間切換的遊戲中心。

   Centro de jogo que permite jogador substituir outros tipos de jogo com base do resultado 

histórico.

[57] 摘要 Resumo  : 一種包括主檯櫃和計算機服務器的遊戲系統，其包括：位於主檯櫃中的機構，其被玩家用於從

遠離所述主檯櫃的多個桌檯上正在進行的多個實時賭桌遊戲中選擇和玩一個或多個實時賭桌

遊戲；被所述玩家用於選擇和玩一個或多個賭場投幣機遊戲的機構；至少一個位於主檯櫃中用

於顯示實時賭桌遊戲的第一屏幕的第一部分，其中每個桌檯的結果歷史顯示於第一屏幕的第

一部分中，從而提供結果歷史的顯示；以及位於主檯櫃中用於顯示至少一個賭場投幣遊戲的第

二補充屏幕部分，其中賭場投幣機遊戲的機構適於允許玩家根據至少每個桌檯的結果歷史顯

示而在實時賭桌遊戲和至少一個賭場投幣機遊戲之間切換。 
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 附圖 Figura : 

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

2012/11/01 13/665,991 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001235

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/09/05

[71] 申請人 Requerente : SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço  : 1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Gabriel A. Baron, Todd M. Haushalter

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 用於顯示歷史輪盤賭信息的系統、方法及設備。

   Sistema, método e equipamento utilizados para mostrar informações históricas relaciona-

das ao jogo de roleta.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了顯示有關輪盤賭遊戲的信息的方法和裝置。輪盤遊戲顯示器包括熱點下注區、數字頻率

區和同額賭注路線圖中的至少之一。熱點下注區顯示包括與存儲在事件歷史中的最高位序事件

相關的信息的消息。數字頻率區包括被配置為用於進行標記以顯示輪盤的最近多次旋轉結果

的多個指示符空間。同額賭注路線圖包括顯示多個最近的獲勝同額賭注的網格。 

 附圖 Figura : 

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

2012/09/28 13/631,598 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001238

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/09/24

[71] 申請人 Requerente : TCS John Huxley Europe Limited

 地址 Endereço  : Salamanca Square, 9 Albert Embankment, London, SE1 7SP, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 
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[72] 發明人 Inventor : Justin Robert Huxley, Simon Witty

[51] 分類 Classificação  : A63F1/00

[54] 標題 Título  : 紙牌遊戲。

   Jogo de cartas de jogar.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明描述了一個紙牌遊戲，遊戲中將派發兩手紙牌，並邀請玩家投注其中一手牌會勝出，或

投注結果為和局。每手牌最開始可能由兩張紙牌組成，並根據預定派牌局面增加更多紙牌到初

始手牌中。可根據改進的二十一點計分系統確定贏家，即使當兩手牌的總值都超過21點時，該

系統仍可確定一個贏家。在另一實施例中，每手初始手牌由五張紙牌組成，並通過為每種五張

紙牌的組合分配一個等級，確定擁有更高等級值的手牌勝出。在某些實施例中，等級值可代表

每手牌可組成的最高等級撲克手牌，因此可構成更高等級撲克手牌的手牌即為贏家。可根據五

張紙牌組合的其他標準或特徵為其分配等級值。 

 附圖 Figura : 

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

2012/09/28 61/707,453 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001239

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/09/25

[71] 申請人 Requerente : SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço  : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : KELLY, James V., ZVERCOV, Vladislav, MILLER, Brian

[51] 分類 Classificação  : A63F13/06

[54] 標題 Título  : 針對牌堆的牌堆庫和主圖像的自動生成方法以及相關的牌處理裝置。

   Método de geração automática para o depósito de acumulação de cartas de jogar e para a 

imagem principal e o respectivo dispositivo para tratamento de cartas de jogar.

[57] 摘要 Resumo  : 一種針對牌處理裝置的標定文件的自動生成方法，包括自動生成存儲在針對牌處理裝置的主

控制系統的存儲器中的標定文件。自動生成標定文件包括識別與牌的至少一部分的大小的周

圍的大小區域相關聯的至少一個參數，識別與牌的至少一部分的花色的周圍的花色區域相關聯

的至少一個參數，將與大小區域相關聯的至少一個參數和與花色區域相關聯的至少一個參數

存儲在標定文件中。附加地，針對一個或多個牌堆的牌堆庫的自動生成方法包括使用來自標定

文件的參數自動生成針對第一牌堆類型的牌的多個主圖像。 

 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

2012/09/28 13/631,658 美國 Estados Unidos da América

2013/09/09 14/022,160 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001240

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/09/27

[71] 申請人 Requerente : SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço  : 1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : NATHAN WADDS, COLIN HELSEN, ZBIGNIEW CZYZEWSKI, JAMES HELGE-

SEN, RUSS MARSDEN

[51] 分類 Classificação  : A63F1/12

[54] 標題 Título  : 蜂窩洗牌機系統和方法。

   Sistema e método celular para a máquina de embaralhar cartas.

[57] 摘要 Resumo  : 一種自動牌處理設備，具有包括控制器的牌處理設備，所述牌處理設備被配置用於對輸入的一

組牌洗牌，並且將從所述洗牌得到的輸出的一組牌交付；以及通信模塊，所述通信模塊可操作

地耦合至所述控制器，其中所述通信模塊被配置用於通過通信端口發送和接收與所述牌處理

設備的操作有關的信息，所述通信端口被配置用於可操作地耦合至蜂窩網絡，其中與所述自動

牌處理設備的操作有關的信息包括關於所述牌處理設備的使用的信息；其中，所述牌處理設備

的使用費的一個因素是所述牌處理設備的所述使用。 

 附圖 Figura : 

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

2012/10/01 13/632,875 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001242

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/09/30

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[71] 申請人 Requerente : 阿魯策遊戲美國有限公司

   Aruze Gaming America, Inc.

 地址 Endereço  : 745 Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 稻村幸紀 INAMURA, Yukinori, 加藤洋一 KATO, Yoichi, 岡田和生 OKADA, Kazuo 

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 包括多個視頻卷軸帶的投幣式遊戲終端。

   Terminal de caça-níqueis incluindo vários carretéis de fitas de vídeo.

[57] 摘要 Resumo  : 在投幣式遊戲終端上，使包括基礎遊戲和免費遊戲的投幣式遊戲在顯示器上進行。在基礎遊

戲卷軸帶上，在所有多個卷軸上連續佈置特徵符號和百搭符號之外的種類均相同的符號。在免

費遊戲卷軸帶上，在所有多個卷軸上連續佈置特徵符號和百搭符號之外的種類均相同的符號，

除此之外，僅在賦予乘倍系數為最高的頂級符號的情況下，連續佈置數量大於在基礎遊戲卷軸

帶上顯示的頂級符號的數量的頂級符號。 
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 附圖 Figura : 

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

2012/10/01 2012-219781 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001243

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/09/30

[71] 申請人 Requerente : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[71] 申請人 Requerente : 阿魯策遊戲美國有限公司

   Aruze Gaming America, Inc.

 地址 Endereço  : 745 Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 加藤洋一 KATO, Yoichi, 鹿島宏彰 KASHIMA, Hiroaki, 白井直哉 SHIRAI, Naoya, 藤澤真

澄 FUJISAWA, Masumi, 中村博樹 NAKAMURA, Hiroki, 青木威 AOKI, Takeshi, 岡田和

生 OKADA, Kazuo 

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 包括多個視頻卷軸帶的投幣式遊戲終端。

   Terminal de caça-níqueis incluindo vários carretéis de fitas de vídeo.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了一種投幣式遊戲終端，其能夠減少已進行投資的玩家與沒有進行投資的玩家之間可能

產生的不公平，並使玩家通過自在地期待頭獎而投資來進行遊戲。每當進行輸入時，獨立於輸

入數累積恆定的每個貨幣量，並且在贏得頭獎後，提供通過將至此累積的貨幣量乘以基於輸入

數的倍增系數所計算出的貨幣量。 

 附圖 Figura : 

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

2012/10/01 2012-219783 日本 Japão

2012/12/27 2012-285521 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001246

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/22
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[71] 申請人 Requerente : 何國華

   Ho Kuok Wa

 地址 Endereço  : Trav. Corda, 66 BL.1, FL.6, Flat C, Ed. Fai Cheong Kok, Macau

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 何國華 Ho Kuok Wa 

[51] 分類 Classificação  : H02K7/10

[54] 標題 Título  : 球鉸萬向回轉電機結構原理及製作和示例：平衡支持架。

   O princípio da estrutura, a produção e o exemplo relativo ao motor com dobradiça esférica 

que gira de forma universal: Suporte de equilíbrio.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種球鉸萬向回轉電機及其製造方法、工作方法，該電機包括球缺狀的定子本體，

定子本體由永磁體製成，永磁體被磁化形成多個磁極，定子本體內裝有轉子本體，轉子本體具

有多層電樞，每一層電樞具有由多層矽鋼片疊壓而成的轉子鐵芯，多層電樞在轉子本體上沿軸

向對稱佈置，相鄰的兩層電樞之間設有間隔層，多層電樞以及多層間隔層通過螺栓固定連接，

螺栓與轉子軸連接，且轉子本體呈球狀，至少一層電樞的轉子鐵芯上繞製有第一層線圈，第二

層線圈繞製在同一層電樞的轉子鐵芯上。本發明還提供上述電機的製造方法及工作方法。本發

明的電機可以實現多個方向的轉動，包括繞Z軸旋轉以及相對於Z軸傾斜地旋轉。以供氣系統

而分類，可分為有泵座結構和無泵座結構兩種。 

 附圖 Figura : 

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/000294 2014/04/04 2014/04/04 IGT
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拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/000318 2014/04/09 IGT 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.

I/000344 2014/04/09 IGT 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.

I/000409 2014/04/09 IGT 第86條第1款a）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 86.

I/000457 2014/04/09 Nu Games LLC 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.

I/000541 2014/04/09 IGT 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.

I/000542 2014/04/09 IGT 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.

I/001112 2014/04/09 安得烈股份有限公司 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.

I/001149 2014/04/09 中國工商銀行（澳門）股份有限公司

BANCO INDUSTRIAL E COMER-

CIAL DA CHINA (MACAU), S.A. 

e em inglês INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL BANK OF CHINA 

(MACAU) LIMITED

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.

I/001190 2014/04/09 SYSTEM INTEGRATION TECH-

NOLOGY KOREA CO., LTD
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.

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別行政

區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。



6542 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 19 期 —— 2014 年 5 月 7 日

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-se 

a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste aviso 

até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : U/000104

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/08/20

[71] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogyo-ku, Kyoto 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação  : A63F1/06

[54] 標題 Título  : 遊戲紙牌的包裝箱。

   Caixa de Embalar Cartas de Jogar.

[57] 摘要 Resumo  : 一種混洗遊戲紙牌的密封包裝箱，每副遊戲紙牌由混洗遊戲紙牌組成。在組裝狀態下為長方

體形狀，各面包圍著8副預先混洗的遊戲紙牌。包裝箱以沿長方體形狀的長度方向平行方式設

有兩條切割線或拉斷部，由切割線劃分部分的中央帶。沿著切割線或拉斷部可以去除包裝箱左

右兩側面，以致包裝箱內的遊戲紙牌兩側面露出。包裝箱上表面有標識顯示其為頂面，包裝箱

上有標識說明除去切割線或拉斷部的順序，包裝箱的中央帶有標誌顯示有部位保留並舉起中

央帶，和／或有部位撕掉中央帶，包裝箱的中央帶有印字或條形碼顯示每組混洗遊戲紙牌的不

同ID。

   Uma caixa de embalagem selada de cartas de jogar pré-baralhadas que formam um con-

junto de baralhos. A embalagem tem, num estado montado, a forma de um paralelepípedo 

rectangular cujas faces envolvem oito baralhos de cartas de jogar pré-baralhadas. A caixa 

de embalagem inclui duas linhas de corte ou dois fechos paralelos na direcção longitudi-

nal e uma banda central numa proporção definida pelas linhas de corte. As faces laterais 

direita e esquerda da embalagem podem ser retiradas ao longo das linhas de corte ou dos 

fechos de modo e expor as faces laterais das cartas de jogar dentro da caixa. A embalagem 

tem impressa a indicação da parte superior e a ordem de remoção das linhas de corte ou 

dos fechos e a banda central da embalagem tem um sinal indicativo do local para segurar e 

levantar a banda central, e/ou o lugar para rasgar a banda central e uma impressão ou um 

código de barras com uma identificação diferente para cada conjunto de cartas baralhadas.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : U/000105

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/08/30

[71] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogyo-ku, Kyoto 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 



N.º 19 — 7-5-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6543

[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação  : A63F1/14

[54] 標題 Título  : 發牌機保護器和桌面遊戲系統。

   Protecção para distribuidor de cartas e sistema de jogos de mesa.

[57] 摘要 Resumo  : 發牌機不被使用時，可能會出現違規行為，使發牌機的蓋被打開，紙牌被取出，或者假牌被插

入。本裝置為發牌機提供保護器，使其能夠防止因不正當目的打開發牌機的蓋，取出紙牌，或

者插入假牌，同時防止從發牌機前面的倒U字形開口抽出紙牌的欺騙行為。

   桌面遊戲系統1，由發牌機2和保護器3構成，為防止任何不正當行為由發牌機2發生。發牌機2包

括配有收納紙牌的紙牌收納部4的實體5，和遮蓋紙牌收納部4的蓋6。實體5的前面部位安裝有

倒U字形開口8，用以從紙牌收納部4一張張抽出紙牌7。保護器3被安裝在發牌機2的前面用以

遮蓋前面部位，且相對於發牌機2，保護器3被設置成可安裝／可拆卸。

   Quando um distribuidor de carta não está a ser utilizado, pode ser possível a abertura da 

sua tampa e retirar uma ou mais cartas ou inserir cartas falsificadas com o propósito de fa-

zer batota. O presente dispositivo fornece uma protecção para distribuidor de cartas capaz 

de impedir a abertura da tampa para retirar uma ou mais cartas ou inserir cartas falsifica-

das com o propósito de fazer batota, bem como actos de fraude de remoção de cartas atra-

vés do orifício em forma de U invertido na parte frontal do distribuidor de cartas.

   Um sistema de jogo de mesa (1) é configurado por um distribuidor de cartas (2) e uma pro-

tecção (3) para prevenir qualquer acto de fraude a respeito do distribuidor de cartas (2). 

O distribuidor de cartas (2) inclui um corpo principal (5) que inclui uma unidade de aloja-

mento de cartas (4) para acolher cartas e uma tampa (6) para cobertura da unidade de alo-

jamento de cartas (4). Na parte frontal do corpo principal (5) existe um orifício em forma 

de U invertido (8) para retirada das cartas (7) uma por uma da unidade de alojamento de 

cartas (4). A protecção (3) é acoplada ao distribuidor de cartas (2) para cobrir a parte fron-

tal do mesmo e configurado para ser acoplado/desacoplado do distribuidor de cartas (2).

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : U/000111

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/09/24

[71] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogyo-ku, Kyoto 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação  : A63F1/14

[54] 標題 Título  : 紙牌盒裝置與遊戲系統。

   Dispositivo de distribuição de cartas e sistema de jogo.

[57] 摘要 Resumo  : 提供能移防止不正當行為的桌面遊戲系統。

   發牌機裝置4包括紙牌引導部7、代碼讀取部8、勝負判定部10和輸出手段11。紙牌引導部7將從

紙牌收納部5手動逐張抽出的紙牌1引導至遊戲桌6，從紙牌收納部5手動抽出紙牌1的時候，代

碼讀取部8從紙牌1讀取表示紙牌1的數據（數量、順序）的代碼2，基於由代碼讀取部8依次讀取

的紙牌1的數據，勝負判定部10判定紙牌遊戲的勝負，輸出手段11得出勝負判定部10的判定結

果。紙牌引導部7中設有限制紙牌1從紙牌收納部5出入的紙牌出入限制手段30、40。
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   Sistema de mesa de jogo para impeder frauds no jogo.

   Um sapato para distribuição de cartas (4) inclui uma parte de condução de cartas (7) que 

conduz as cartas (1) que são manualmente retiradas uma por uma de uma unidade de ar-

mazenamento de cartas (5) para a mesa de jogo (6), uma unidade de leitura de código (8) 

que, quando uma carta (1) é retirada da unidade de armazenamento de cartas (5), lê na 

carta (1) um código (2) que indica um valor (número/figura, naipe) dessa carta (1), um 

meio de determinação de vitória/derrota no jogo (10) que determina o vencedor do jogo de 

cartas com base nos valores das cartas (1) sequencialmente lidas pela unidade de leitura de 

código (8), e um meio de emissão (11) que emite os resultados da determinação efectuada 

pela unidade de determinação de vitória/derrota (10). A unidade de guia de cartas (7) in-

clui um meio restrição da entrada/saída de cartas (30), (40) que impede a entrada/saída da 

carta (1) em/da unidade de armazenamento de cartas (5).

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : U/000112

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/09/24

[71] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogyo-ku, Kyoto 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação  : A63F1/02

[54] 標題 Título  : 紙牌及遊戲系統。

   Cartas de jogar e sistema de jogo.

[57] 摘要 Resumo  : 傳統的遊戲紙牌會有以下問題，遊戲中玩家將多張紙牌一同拿在手上的情况下，當移動手中的

紙牌時，所有紙牌的各角的標誌能被看到，若有人欲以欺詐目的進行作弊（窺視），則該第三者

可以知道玩家手上所有的紙牌。本發明目的在於提供能夠防止紙牌遊戲中此類窺視的欺詐行

為的遊戲紙牌。

   本發明的遊戲紙牌（1）由兩種紙牌組成，同構成一副紙牌，共52張，即第一組的紙牌（1a）只在

左上方和右下方有表示紙牌等級數值的標誌（2），第二組的紙牌（1b）只在右上方和左下方有

上述標誌（2）。

   Com as cartas de jogar convencionais, quando um jogador segura na sua mão um conjunto 

de cartas (uma mão) e estas são seguras desfasadas umas das outras o índice de todas elas 

fica visível. Se alguém fizer batota (espreitando com má-fé) fica a saber quais são todas as 

cartas do jogador. A presente invenção fornece cartas que impedem actos de má-fé, como 

espreitar as cartas durante o jogo.

   As cartas de jogar (1) da presente invenção formam um único baralho de cinquenta e duas 

cartas e são compostas de dois tipos de cartas: as cartas (1a) cada uma das quais tem um 

índice (2) que indica um número ou figura que representa o valor da carta, impresso apenas 

nos cantos superior esquerdo e inferior direito das mesmas; e as cartas (1b) cada uma das 

quais com o índice (2) impresso apenas nos cantos superior direito e inferior esquerdo das 

mesmas.
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : U/000113

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/10/12

[71] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogyo-ku, Kyoto 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação  : A63F13/10

[54] 標題 Título  : 用於桌面遊戲的紙牌處理系統。

   Sistema de tratamento de cartas para mesas de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 提供一種桌面遊戲的紙牌廢棄處理系統，可確保所有廢棄的紙牌與用於遊戲桌面被預先設定

的紙牌組數相符，該紙牌是無任何缺陷的且不可被違規挪用。

   本發明的遊戲桌面紙牌廢棄處理系統包括：遊戲結束後廢棄處理紙牌3的排出口4，廢棄紙牌

接收台5，從放置在排出口4的紙牌3獲取數（等級）的信息的廢棄紙牌信息獲取裝置6，紙牌的

組信息獲取裝置7，計算需廢棄的紙牌3數量的紙牌計算器8，判定廢棄紙牌3h是否包括預先設

定組數在內的所有紙牌的組檢查裝置13，和判定結果的輸出機構。本紙牌廢棄處理系統在需廢

棄的紙牌上設置一個切口，並保證需廢棄的所有紙牌是無任何缺陷的且不可被違規挪用。

   Sistema de tratamento de cartas para mesas de jogos que assegura o tratamento de todas as 

cartas que correspondem a um número predeterminado de baralhos usados em mesas de 

jogo, eficientemente e sem manipulação fraudulenta.

   Um sistema de presente invenção inclui um orifício de recolha (4) das cartas (3) após um 

jogo, uma placa de recepção de cartas (5), um meio de aquisição da informação (6) que ob-

tém a informação sobre o número (valor) das cartas (3) inseridas no orifício (4), um meio 

de aquisição de informação de grupo (7) ao qual pertencem as cartas (3), um contador de 

cartas (8) quantifica as cartas (3) tratadas, um meio de exame de baralhos (13) determina 

se as cartas (3h) tratadas incluem todas as cartas que compõem um número predetermi-

nado de baralhos, e um meio de divulgação do resultado da determinação. O sistema de 

tratamento de cartas faz um furo de invalidação nas cartas tratadas e possibilita a eficiente 

eliminação das cartas evitando a prática de actos fraudulentos.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : U/000114

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/10/22

[71] 申請人 Requerente : 唐飛雁 

 地址 Endereço  : 廣東省深圳市南山區玉泉路麒麟花園夏軒1808室 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 
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[72] 發明人 Inventor : 唐飛雁 

[51] 分類 Classificação  : G04B45/00

[54] 標題 Título  : 一種多功能錶。

   Um tipo de relógio de pulso multifuncional.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型提出了一種多功能錶，包括底座和錶膽機構，所述底座包括第一錶耳和第二錶耳，

所述錶膽機構包括錶膽和錶膽架，所述錶膽架包括第一連接塊和第二連接塊；所述第一錶耳

與所述錶膽架第一連接塊軸接；所述第二連接塊設置有彈性球珠，所述第二錶耳相應於所述彈

性球珠設置有球珠孔；所述錶膽與所述錶膽架軸接。本實用新型採用空心錶殼與活動錶膽的結

構設計，可以充分擴展手錶的使用或娛樂功能，給人類帶來美感和樂趣，由於本實用新型的多

功能設計，可以產生巨大的市場前景。 

 附圖 Figura : 

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

2012/10/15 201220529259.1 中國 China

[21] 編號 N.º  : U/000116

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/11/06

[71] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogyo-ku, Kyoto 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação  : A63F1/06

[54] 標題 Título  : 發牌裝置及桌面遊戲系統。

   Aparelho de distribuição de cartas e sistema de mesa de jogo.

[57] 摘要 Resumo  : 提供能移防止不正當行為的桌面遊戲系統。

   發牌機裝置4包括紙牌引導部7、代碼讀取部8、控制部12。紙牌引導部7引導從紙牌收納部5手

動逐張抽出的紙牌1至遊戲桌6，從紙牌收納部5手動抽出紙牌1的時候，代碼讀取部8從紙牌讀

取表示紙牌1的數據（數量、等級）的代碼3，控制部12基於代碼讀取部8依次讀取的紙牌1的數

（等級）判定遊戲勝負。控制部12還包括把從紙牌讀取部8讀取的紙牌1的信息按紙牌按預設數

量存儲的存儲器13，和檢測混洗遊戲紙牌組1s的排列順序異常的功能。若檢測出收納在紙牌收

納部5的混洗遊戲紙牌組1s排列順序異常，則通過外部輸出手段100通知賭場管理部門或賭檯

區該紙牌排列順序異常，並由紙牌排列順序異常顯示燈101和液晶表示部102顯示異常。

   Um sistema de mesa de jogo capaz de prevenir a fraude, no qual um dispositivo sapato para 

cartas (4) inclui uma unidade de guia (7) que conduz as cartas (1) retiradas da unidade de 

armazenamento (5) uma por uma para a mesa de jogo (6), uma unidade de leitura de códi-

go (8) para leitura na carta (1) do código (3) que indica a figura (número, naipe) de carta (1) 

quando esta (1) é retirada da unidade de armazenamento (5), e uma unidade de controlo (12) 

que determina o vencedor/derrotado do jogo com base nos números das cartas (1) sequen-

cialmente lidas pela unidade de leitura (8). A unidade de controlo (12) inclui uma memória 

(13) onde é guardada a informação de um número predeterminado de cartas (1) lidas pela 

unidade de leitura (8) com uma função para detectar irregularidades na ordem de sequên-

cia de um conjunto de cartas baralhadas (1s). Ao ser detectada essa irregularidade, a ge-
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rência ou o supervisor do casino são informados através de um meio emissor externo (100), 

e a irregularidade é também mostrada numa lâmpada (101) e num ecrã (102).

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : U/000117

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/12/11

[71] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogyo-ku, Kyoto 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação  : A63F1/06

[54] 標題 Título  : 桌面遊戲系統。

   Sistema de mesa de jogo.

[57] 摘要 Resumo  : Sistemas de mesa de jogo capaz de identificar as cartas de jogar baralhadas utilizadas no 

momento da ocorrência de um problema com o dispositivo para distribuição de cartas, as-

sim permitindo a investigação das causas e a tomada de contra-medidas.

   Um dispositivo tipo sapato para distribuição de cartas do sistema de mesa de jogo da 

presente invenção inclui um leitor de código de barras 100 que lê um código de barras 3 

impresso num conjunto de cartas baralhadas 1s, com um código ID único. Uma tampa 2f 

permite a inserção/remoção do conjunto das cartas baralhadas 1s na parta superior do sa-

pato para cartas 2. Por baixo de tampa 2f existe um sensor S para detectar a abertura/fecho 

da tampa 2f, assim detectando a substituição do conjunto das cartas de jogar baralhadas 1s. 

Uma unidade de controlo 12 inclui uma função para guardar os itens de segurança seguin-

tes em conexão com o ID das cartas baralhadas: (1) um erro de leitura do código C de uma 

carta 1 na unidade de leitura de código 8 (no caso de uma carta falsificada, o código C 

não está presente ou um falso código C é impresso na carta) e (2) substituição do conjunto 

das cartas baralhadas 1s (determinado pela abertura/fecho da tampa 2f).

 附圖 Figura : 

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

2012/10/23 2012-246729 日本 Japão

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的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。
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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/000096 2014/04/09 中國工商銀行（澳門）股份

有限公司

BANCO INDUSTRIAL E 

COMERCIAL DA CHINA 

(MACAU), S.A. e em inglês 

INDUSTRIAL AND COM-

MERCIAL BANK OF CHI-

NA (MACAU) LIMITED

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條

第1款f）項。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

U/000102 2014/04/09 東莞市利鵬建材有限公司 第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條

第1款f）項。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

更正

Rectificações

程序編號

Processo N.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/080008 商標類別（2013年12月18日第51期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Classe da marca (B.O. da RAEM n.º 51, II 

Série, de 18 de Dezembro de 2013)

類別 5

Classe 5

類別 3

Classe 3

N/080188 商標類別（2013年12月18日第51期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Classe da marca (B.O. da RAEM n.º 51, II 

Série, de 18 de Dezembro de 2013)

類別 12

Classe 12

類別 25

Classe 25

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/062238

N/062239

N/062240

N/062241

國籍（2012年6月20日第25期第二組《澳門

特別行政區公報》）

Nacionalidade (B.O. da RAEM n.º 25, II 

Série, de 20 de Junho de 2012)

開曼群島

Caimanesa

愛爾蘭

Irlandesa
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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/062242

N/062243

N/062244

N/062245

N/082856

N/082857

N/082871

N/082872

國籍（2014年4月2日第14期第二組《澳門

特別行政區公報》）

Nacionalidade (B.O. da R.A.E.M. n.º 14, II 

Série, de 2 de Abril de 2014)

開曼群島

Caimanesa

愛爾蘭

Irlandesa

二零一四年四月十四日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 14 de Abril de 2014. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $589,035.00）
(Custo desta publicação $ 589 035,00)
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