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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/105294

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/28

[730] 申請人 Requerente : dorma+kaba International Holding AG

 地址 Endereço : Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção metálicos; construções transportáveis metálicas; serrelharia e 

quinquilharia metálica; canos e tubos metálicos; cofres e recipientes metálicos, em espe-

cial cofres-fortes e recipientes para objetos de valor; ferragens metálicas para construção; 

produtos metálicos não incluídos noutras classes; fechaduras (exceto fechaduras elétricas), 

incluindo fechaduras e fechaduras de segurança para veículos, chaves, incluindo as chaves 

para veículos e anéis para chaves, todos os artigos referidos em metal; portas, portões e 

componentes de portas em metal, incluindo portas de correr, portas giratórias, portas ar-

ticuladas e portas giratórias duplas; torniquetes de metal; dispositivos não elétricos para 

abrir portas e dispositivos não elétricos para fechar portas; travões de portas metálicos; 

guarnições de portas metálicas, incluindo dobradiças para portas, puxadores, fechaduras 

e fechos, conjuntos de puxadores; acessórios metálicos para portas de vidro e painéis de 

vidro; acessórios metálicos para todas as instalações de vidro, nomeadamente, fechaduras 

e fechaduras de bloqueio, fechos, puxadores, maçanetas de portas, barras de apoio, para-

fusos, ferragens de fixação, acessórios de ligação, acessórios de proteção; guarnições para 

janelas e guarnições para móveis  metálicas; divisórias metálicas, em particular divisórias 

móveis e divisórias com artigos de papelaria e elementos individuais móveis, paredes desli-

zantes horizontais, paredes móveis e paredes articuladas.

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/29 55164/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/105295

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/28

[730] 申請人 Requerente : dorma+kaba International Holding AG

 地址 Endereço : Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (excepto para veículos terrestres); uniões e 

correias de transmissão (excepto para veículos terrestres); transportadores; transportadores 

de correia; máquinas distribuidoras automáticas; dispositivos para abrir portas e dispositi-

vos para fechar portas (eléctricos, hidrálicos e/ou pneumáticos); motores eléctricos, hidrá-

licos e pneumáticos; bombas hidráulicas; ascensores; bombas e motores de ar comprimido; 

motores, engrenagens e aparelhos de comando para portas móveis, portões e transporta-

dores; acessórios para motores, engrenagens e aparelhos de comando para portas móveis, 

portões e transportadores, nomeadamente tirantes, alavancas de accionamento, calhas-

-guia, placas de montagem, placas de cobertura, incluídos na classe 7.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/29 55164/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/105296

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/28

[730] 申請人 Requerente : dorma+kaba International Holding AG

 地址 Endereço : Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital assim como ou-

tros suportes de dados; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; dis-

positivos periféricos de computador e acessórios; software de computador; extintores; siste-

mas de identificação, incluindo dispositivos de controlo de acesso e aparelhos e dispositivos 
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para identificação pessoal, nomeadamente leitores (processamento de dados); equipamento 

de controlo de acesso assim como aparelhos de identificação pessoal, nomeadamente apa-

relhos de leitura [tratamento de dados], unidades centrais [para o tratamento de dados] e 

aparelho de marcação de tempo; aparelhos de controlo de segurança, instalações e equipa-

mentos; sistemas de videovigilância, constituídos por câmaras de vídeo, com ou sem fios, 

que transmitem imagens para monitores de vigilância, emissores e receptores para a trans-

missão de dados; aparelhos, sistemas e dispositivos de controle de acessos nomeadamente 

controlo de segurança eléctrico, electrónico, óptico e acústico, dispositivos de bloqueio de 

controle de acesso, bem como sistemas de controle de acesso para caixas automáticas que 

consiste no bloqueio de fechaduras e software para operar as fechaduras; aparelhos elétri-

cos de regulação e de controlo para portas, portões e divisórias; aparelhos de comutação, 

de comando, de monitorização e de controlo eléctricos para fechaduras, janelas e portas; 

fechaduras elétricas; fechaduras eléctricas para veículos; cartões de identificação electróni-

cos e magnéticos, incluindo cartões codificados, cartões de identificação codificados e car-

tões de identificação magnéticos; interruptores; semi-condutores; transponders; interfones; 

caixas de distribuição [electricidade], alarmes; detetores de fumo.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/29 55164/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/105297

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/28

[730] 申請人 Requerente : dorma+kaba International Holding AG

 地址 Endereço : Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Componentes para veículos, não incluídos noutras classes; dispositivos anti-roubo e alar-

mes anti-roubo para veículos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/29 55164/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/105298

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/28

[730] 申請人 Requerente : dorma+kaba International Holding AG

 地址 Endereço : Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção (não metálicos); tubos rígidos não-metálicos para a construção; 

construções transportáveis não-metálicas; portas (não metálicas), incluindo portas de cor-
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rer, portas giratórias, portas articuladas e portas giratórias duplas; divisórias (não metáli-

cas).

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/29 55164/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/105299

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/28

[730] 申請人 Requerente : dorma+kaba International Holding AG

 地址 Endereço : Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Armações não metálicas para portas.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/29 55164/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/105300

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/28

[730] 申請人 Requerente : dorma+kaba International Holding AG

 地址 Endereço : Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção; reparação; serviços de instalação; instalação, colocação em serviço, manuten-

ção e reparação de portas, portões, janelas e sistemas de divisórias; instalação, colocação 

em serviço, manutenção e reparação de alarmes de incêndio e alarmes anti-roubo; instala-

ção, colocação em serviço, manutenção e reparação de sistemas de registo do tempo e de 

sistemas de controlo de acesso.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/29 55164/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/105301

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/28

[730] 申請人 Requerente : dorma+kaba International Holding AG
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 地址 Endereço : Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Suiça

 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 : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escri-

tório; elaboração de estratégias publicitárias e de marketing; planeamento, organização e 

realização de acções publicitárias; consultadoria em matéria de organização e gestão de 

empresas; serviços grossistas e retalhistas especialmente relacionados com portas, portões, 

produtos para abertura, fecho e fixação de portas, assim como relacionados com a identifi-

cação, registo do tempo e autorização de acesso de pessoas.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/29 55164/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/105302

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/28

[730] 申請人 Requerente : dorma+kaba International Holding AG

 地址 Endereço : Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de cópia de chaves, fabrico de duplicados de chaves.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/29 55164/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/105303

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/28

[730] 申請人 Requerente : dorma+kaba International Holding AG

 地址 Endereço : Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Realização de estudos de projectos técnicos, em especial no domínio dos dispositivos de 

segurança, bloqueio e controle de acesso; desenvolvimento de conceitos de bloqueio e de 

segurança; planeamento técnico de aparelhos de controlo e instalações, controlo de acesso, 

monitorização de tempo e acesso a instalações e equipamentos de diagnóstico; programa-

ção de circuitos microeletrónicos para fechaduras e outro suporte de dados; programação 

de sistemas de segurança para terceiros; concepção e desenvolvimento de hardware e soft-

ware; concepção e desenvolvimento de software no domínio dos dispositivos de segurança, 

bloqueio e controle de acesso; concepção e desenvolvimento de software para controlo de 
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máquinas, terminais e para controle de acesso e aparelhos de monitorização do tempo; 

concepção e desenvolvimento de microcomputadores, circuitos de alta frequência, apare-

lhos optoeletrónicos e sistemas de fornecimento de energia.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/29 55164/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/105304

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/28

[730] 申請人 Requerente : dorma+kaba International Holding AG

 地址 Endereço : Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; serviços de consultoria 

de segurança em relação aos dispositivos de fechamento e controlo de acesso.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/29 55164/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/106338

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 
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partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-

ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; 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 pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hard-

ware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, 

comutadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunica-

ção com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e 

firmware para computadores; software para computadores (incluindo software descarregá-

vel da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de 

telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para te-

lefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipa-

mento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

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

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

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106339

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

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

de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos de papelaria ou para uso doméstico; 

material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção 

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

plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106340

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-
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ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

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

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

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

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

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

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

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

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

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

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-
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minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

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

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

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

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

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106341

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 

informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; servi-

ços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços 

de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de 

cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-

tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agên-

cia para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de be-

neficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de 

máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas 

automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços 

de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção; 

agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; 

tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106342

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24
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[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

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

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; prestação 

de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de con-

sultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; presta-

ção de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem aos 

utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e fóruns 

de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma 

base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web 

para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e ligações 

a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; ser-

viços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas Web), 

programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à Inter-

net ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estru-

turas 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 radiomensagem; aluguer de modems; 

serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamento de 

telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de dados 

por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de serviços de 

telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de infor-

mação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, te-

lex, 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 tem-

po real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferên-

cia e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de 

afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal 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 mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; streaming de material 

áudio na internet; streaming de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; serviços 

de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços de difusão de vídeos, difusão e transmis-

são de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-
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mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106343

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação (transporte) por GPS; provisão de informação relacionada com 

viagens e turismo através da internet ou através de redes de telecomunicações; provisão de 
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uma base de dados interactiva em linha apresentando informações sobre estradas, viagens, 

navegação, trânsito e pontos de interesse (viagens); provisão de informação a viajantes 

relacionadas com preços, horários e transporte público; informações sobre viagens e turís-

ticas e serviços de guias; serviços de planeamento de rotas de viagem; arranjo de viagens; 

serviços de agência de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagem; arranjo de via-

gens e informações relacionadas com os mesmos, todos fornecidos em linha através de uma 

base de computador ou da internet; viagens de iates e/ou de barco; provisão de direcção 

para condução para fins de viagens; aluguer de sistemas de navegação; transporte; provisão 

de informações sobre estradas e trânsito; serviços de provisão de navegação e serviços de 

informação, nomeadamente informação relacionada com trânsito e congestionamento de 

trânsito; transporte de mercadorias e de passageiros; transporte por veículos; transporte 

aéreo; aluguer de veículos; serviços de aluguer de veículos; serviços de chauffeur; trans-

porte por pipe-lines; serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; provisão 

exploração de zonas de pista de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de 

aviação, pistas de aterragem e pistas de descolagem; serviços de embalagem; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; armazenamento físico de dados e documentos arma-

zenados electronicamente; entrega de mensagens; entrega de mercadorias por encomenda 

postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de corretagem 

de navios; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de 

mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou 

de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; dis-

tribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição 

e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de 

instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; aluguer e/ou leasing de cadei-

ras de rodas; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou 

leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing 

de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento me-

cânicos; administração de lugares de estacionamento; serviços de parque de estacionamen-

to para veículos;  exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de contentores; 

aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou 

acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domés-

ticos; recolha de resíduos e lixos industriais; serviços de consultadoria, informação e asses-

soria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106344

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[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, 
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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 

jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relaciona-

das com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e 

culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planea-

mento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, orga-

nização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e 

direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresen-

tação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhe-

tes 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 

transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 

3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, 

produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material 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 en-

tretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas 

de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de repor-

tagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, 

actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por 

satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e servi-

ços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento televisivos; 

provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos 

de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de programas de 

televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e 

texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, 

desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento 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 espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, ex-

posições e espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposi-

ção e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas 

artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; 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-
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gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos 

de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de 

computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de 

fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipa-

mentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tra-

dução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão 

de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento 

de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106345

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[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; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados 

interactivas apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades 

desportivas, concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; 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 audio-

conferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videocon-

ferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não 

descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações infor-

máticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 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 inteli-

gentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação 
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de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas 

informáticos; serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de liga-

ção directa entre utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software 

informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimen-

to 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 electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não 

electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de 

produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, 

escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes informá-

ticas; 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 (serviços de segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-

cações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de 

redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança informática; serviços informáticos 

relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de da-

dos; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação em 

nuvem; aluguer de software de entretenimento; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106346

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/24

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

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

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

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 
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resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

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

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; criação, compilação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços funerários; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106398

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/25

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-

ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-
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ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, car-

regadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; har-

dware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, 

comutadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunica-

ção com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e 

firmware para computadores; software para computadores (incluindo software descarregá-

vel da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de 

telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para te-

lefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipa-

mento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

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

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

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106399

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/25

[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 incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; artigos 

de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos de papelaria ou para uso doméstico; 

material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção 

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

plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 
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directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106400

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/25

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

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

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

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

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

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

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

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

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

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

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

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

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

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 para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

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

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

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

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

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106401

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/25

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 
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meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 

informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; servi-

ços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços 

de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de 

cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-

tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agên-

cia para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de be-

neficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de 

máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas 

automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços 

de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção; 

agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; 

tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106402

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/25

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

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; prestação 

de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de con-

sultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; presta-

ção de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem aos 

utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e fóruns 

de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma 

base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web 

para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e ligações 

a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; ser-

viços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas Web), 

programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à Inter-

net ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estru-

turas 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 radiomensagem; aluguer de modems; 

serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamento de 

telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de dados 

por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de serviços de 

telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de infor-

mação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, te-

lex, 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 tem-

po real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferên-

cia e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de 

afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal 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 mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; streaming de material 

áudio na internet; streaming de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; serviços 

de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços de difusão de vídeos, difusão e transmis-

são 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 
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computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106403

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/25

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação (transporte) por GPS; provisão de informação relacionada com 

viagens e turismo através da internet ou através de redes de telecomunicações; provisão de 

uma base de dados interactiva em linha apresentando informações sobre estradas, viagens, 

navegação, trânsito e pontos de interesse (viagens); provisão de informação a viajantes 

relacionadas com preços, horários e transporte público; informações sobre viagens e turís-

ticas e serviços de guias; serviços de planeamento de rotas de viagem; arranjo de viagens; 

serviços de agência de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagem; arranjo de via-
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gens e informações relacionadas com os mesmos, todos fornecidos em linha através de uma 

base de computador ou da internet; viagens de iates e/ou de barco; provisão de direcção 

para condução para fins de viagens; aluguer de sistemas de navegação; transporte; provisão 

de informações sobre estradas e trânsito; serviços de provisão de navegação e serviços de 

informação, nomeadamente informação relacionada com trânsito e congestionamento de 

trânsito; transporte de mercadorias e de passageiros; transporte por veículos; transporte 

aéreo; aluguer de veículos; serviços de aluguer de veículos; serviços de chauffeur; trans-

porte por pipe-lines; serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; provisão 

exploração de zonas de pista de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de 

aviação, pistas de aterragem e pistas de descolagem; serviços de embalagem; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; armazenamento físico de dados e documentos arma-

zenados electronicamente; entrega de mensagens; entrega de mercadorias por encomenda 

postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de corretagem 

de navios; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de 

mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou 

de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; dis-

tribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição 

e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de 

instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; aluguer e/ou leasing de cadei-

ras de rodas; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou 

leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing 

de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento me-

cânicos; administração de lugares de estacionamento; serviços de parque de estacionamen-

to para veículos;  exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de contentores; 

aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou 

acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domés-

ticos; recolha de resíduos e lixos industriais; serviços de consultadoria, informação e asses-

soria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106404

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/25

[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; 
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entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de 

jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relaciona-

das com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e 

culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planea-

mento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, orga-

nização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e 

direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresen-

tação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhe-

tes 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 

transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 

3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, 

produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material 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 en-

tretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas 

de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de repor-

tagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, 

actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por 

satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e servi-

ços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento televisivos; 

provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos 

de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de programas de 

televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e 

texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, 

desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento 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 espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, ex-

posições e espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposi-

ção e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas 

artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; 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; fornecimento de jogos de vídeo, jogos 

de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de 

computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de 

fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipa-
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mentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tra-

dução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão 

de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento 

de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106405

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/25

[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; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados 

interactivas apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades 

desportivas, concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; 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 audio-

conferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videocon-

ferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não 

descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações infor-

máticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 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 inteli-

gentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação 

de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas 

informáticos; serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de liga-

ção directa entre utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software 
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informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimen-

to 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 electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não 

electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de 

produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, 

escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes informá-

ticas; 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 (serviços de segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-

cações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de 

redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança informática; serviços informáticos 

relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de da-

dos; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação em 

nuvem; aluguer de software de entretenimento; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106406

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/11/25

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

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

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

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 
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através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

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

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; criação, compilação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços funerários; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106948

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-

ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 
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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 pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, car-

regadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; har-

dware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, 

comutadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunica-

ção com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e 

firmware para computadores; software para computadores (incluindo software descarregá-

vel da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de 

telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para te-

lefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipa-

mento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

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

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

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106949

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei 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 incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; artigos 

de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos de papelaria ou para uso doméstico; 

material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção 

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

plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 
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directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106950

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 
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de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

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

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

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

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

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

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

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

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

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106951

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, proces-
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samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 

informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; servi-

ços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços 

de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de 

cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-

tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agên-

cia para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de be-

neficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de 

máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas 

automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços 

de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção; 

agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; 

tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106952

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

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

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; prestação 

de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de con-

sultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; presta-

ção de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem aos 

utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e fóruns 

de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma 

base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web 

para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e ligações 

a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; ser-

viços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas Web), 

programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à Inter-

net ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estru-

turas 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 radiomensagem; aluguer de modems; 

serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamento de 

telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de dados 

por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de serviços de 

telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de infor-

mação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, te-

lex, 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 tem-

po real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferên-

cia e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de 

afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal 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 mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; streaming de material 

áudio na internet; streaming de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; serviços 

de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços de difusão de vídeos, difusão e transmis-

são 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-
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rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106953

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei 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, 
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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 

jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relaciona-

das com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e 

culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planea-

mento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, orga-

nização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e 

direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresen-

tação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhe-

tes 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 

transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 

3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, 

produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material 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 en-

tretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas 

de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de repor-

tagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, 

actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por 

satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e servi-

ços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento televisivos; 

provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos 

de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de programas de 

televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e 

texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, 

desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento 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 espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, ex-

posições e espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposi-

ção e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas 

artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; 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-
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gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos 

de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de 

computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de 

fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipa-

mentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tra-

dução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão 

de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento 

de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106954

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei 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; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados 

interactivas apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades 

desportivas, concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; 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 audio-

conferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videocon-

ferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não 

descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações infor-

máticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 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 inteli-
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gentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação 

de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas 

informáticos; serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de liga-

ção directa entre utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software 

informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimen-

to 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 electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não 

electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de 

produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, 

escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes informá-

ticas; 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 (serviços de segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-

cações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de 

redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança informática; serviços informáticos 

relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de da-

dos; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação em 

nuvem; aluguer de software de entretenimento; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106955

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento; fornecimento de alojamento por meio de habitação, hotéis e quar-

tos (excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); serviços prestados por hotéis, 
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motéis, pensões, campos de férias, fornecimento de alojamentos e quartos; serviços de 

cuidados infantis, creches e instalações de creche; serviços de refeições e de restaurante; 

serviços de bar; serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinho; serviços presta-

dos por restaurantes, cafetarias, cafés, snack-bares, bares de sanduíches, cantinas, cafés-

-bares, «coffee shops», e casas de chá; serviços de reserva para marcação de alojamento e 

refeições; fornecimento de instalações para conferências; fornecimento de instalações para 

acolhimento de exposições; fornecimento de instalações para exposições; fornecimento 

de instalações para espectáculos e performances; serviços de alojamento para viajantes, 

turistas, reuniões e eventos; serviços comerciais de catering; serviços de clube para o for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de catering de hotel; exploração de locais de 

alojamento [bar, restaurantes e alojamento]; fornecimento de instalações [alojamento] para 

a realização de convenções; fornecimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação 

de informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; casas de férias; ser-

viços de catering; serviços de banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação de serviços 

de alimentos e bebidas, preparação de alimentos e bebidas, serviços de restaurante self-

-service e/ou de comida rápida; serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos 

e bebidas para consumir no local (dine-in), levar para fora (take-away) e entrega; balcões 

de venda de comida para fora; prestação de informações relacionadas com a preparação de 

alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informáti-

ca ou através da Internet ou extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de 

restaurantes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Inter-

net ou extranets; serviços de reserva de hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; servi-

ços de escultura culinária; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106956

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-
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nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-

ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; 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 pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hard-

ware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, 

comutadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunica-

ção com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e 

firmware para computadores; software para computadores (incluindo software descarregá-

vel da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de 

telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para te-

lefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipa-

mento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

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

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

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106957

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei 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 : 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; artigos 

de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos de papelaria ou para uso doméstico; 

material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção 

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

plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106958

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-
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sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

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

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

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

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

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

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

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

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 
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de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

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

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

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

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

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106959

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 

informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; servi-

ços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços 

de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de 

cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-

tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agên-

cia para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de be-

neficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de 

máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas 

automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços 

de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção; 

agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; 

tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106960

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09
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[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

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

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; prestação 

de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de con-

sultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; presta-

ção de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem aos 

utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e fóruns 

de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma 

base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web 

para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e ligações 

a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; ser-

viços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas Web), 

programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à Inter-

net ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estru-

turas 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 radiomensagem; aluguer de modems; 

serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamento de 

telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de dados 

por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de serviços de 

telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de infor-

mação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, te-

lex, 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 tem-

po real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferên-

cia e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de 

afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal 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 mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; streaming de material 

áudio na internet; streaming de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; serviços 

de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços de difusão de vídeos, difusão e transmis-

são de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-
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mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106961

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 
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fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

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

putador, 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 

jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relaciona-

das com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e 

culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planea-

mento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, orga-

nização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e 

direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresen-

tação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhe-

tes 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 

transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 

3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, 

produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material 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 en-

tretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas 

de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de repor-

tagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, 

actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por 

satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e servi-

ços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento televisivos; 

provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos 

de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de programas de 

televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e 

texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, 

desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento 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 espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, ex-

posições e espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposi-

ção e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas 

artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; 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; 



N.º 24 — 15-6-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 14293

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos 

de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de 

computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de 

fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipa-

mentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tra-

dução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão 

de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento 

de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106962

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei 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; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados 

interactivas apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades 

desportivas, concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; 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 audio-

conferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videocon-

ferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não 

descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações infor-

máticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 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 inteli-

gentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para compu-
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tadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação 

de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas 

informáticos; serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de liga-

ção directa entre utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software 

informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimen-

to 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 electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não 

electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de 

produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, 

escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes informá-

ticas; 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 (serviços de segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-

cações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de 

redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança informática; serviços informáticos 

relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de da-

dos; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação em 

nuvem; aluguer de software de entretenimento; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106963

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento; fornecimento de alojamento por meio de habitação, hotéis e quar-

tos (excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); serviços prestados por hotéis, 

motéis, pensões, campos de férias, fornecimento de alojamentos e quartos; serviços de 

cuidados infantis, creches e instalações de creche; serviços de refeições e de restaurante; 
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serviços de bar; serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinho; serviços presta-

dos por restaurantes, cafetarias, cafés, snack-bares, bares de sanduíches, cantinas, cafés-

-bares, «coffee shops», e casas de chá; serviços de reserva para marcação de alojamento e 

refeições; fornecimento de instalações para conferências; fornecimento de instalações para 

acolhimento de exposições; fornecimento de instalações para exposições; fornecimento 

de instalações para espectáculos e performances; serviços de alojamento para viajantes, 

turistas, reuniões e eventos; serviços comerciais de catering; serviços de clube para o for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de catering de hotel; exploração de locais de 

alojamento [bar, restaurantes e alojamento]; fornecimento de instalações [alojamento] para 

a realização de convenções; fornecimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação 

de informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; casas de férias; ser-

viços de catering; serviços de banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação de serviços 

de alimentos e bebidas, preparação de alimentos e bebidas, serviços de restaurante self-

-service e/ou de comida rápida; serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos 

e bebidas para consumir no local (dine-in), levar para fora (take-away) e entrega; balcões 

de venda de comida para fora; prestação de informações relacionadas com a preparação de 

alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informáti-

ca ou através da Internet ou extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de 

restaurantes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Inter-

net ou extranets; serviços de reserva de hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; servi-

ços de escultura culinária; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106964

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-
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ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; 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 pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hard-

ware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, 

comutadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunica-

ção com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e 

firmware para computadores; software para computadores (incluindo software descarregá-

vel da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de 

telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para te-

lefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipa-

mento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

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

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

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106965

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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; artigos 

de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos de papelaria ou para uso doméstico; 

material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção 

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

plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106966

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-
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cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

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

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

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

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 
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limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

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

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

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

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

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/106967

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 

informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; servi-

ços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços 

de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de 

cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-

tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agên-

cia para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de be-

neficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de 

máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas 

automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços 

de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção; 

agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; 

tudo incluído na classe 36.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106968

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

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

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; prestação 

de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de con-

sultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; presta-

ção de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem aos 

utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e fóruns 

de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma 

base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web 

para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e ligações 

a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; ser-

viços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas Web), 

programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à Inter-

net ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estru-

turas 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 radiomensagem; aluguer de modems; 

serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamento de 

telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de dados 

por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de serviços de 

telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de infor-

mação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, te-

lex, 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 tem-

po real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferên-
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cia e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de 

afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal 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 mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; streaming de material 

áudio na internet; streaming de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; serviços 

de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços de difusão de vídeos, difusão e transmis-

são de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/106969

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei 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; 

entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de 

jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relaciona-

das com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e 

culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planea-

mento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, orga-

nização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e 

direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresen-

tação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhe-

tes 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 

transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 

3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, 

produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material 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 en-

tretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas 

de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de repor-

tagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, 

actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por 

satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e servi-

ços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento televisivos; 

provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos 

de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de programas de 

televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e 

texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, 

desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento 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 espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, ex-

posições e espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposi-

ção e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas 

artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 
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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; fornecimento de jogos de vídeo, jo-

gos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de 

computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de 

fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipa-

mentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tra-

dução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão 

de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento 

de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/106970

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei 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; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados 

interactivas apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades 

desportivas, concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; 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 audio-

conferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videocon-

ferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não 

descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações infor-
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máticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 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 inteli-

gentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação 

de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas 

informáticos; serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de liga-

ção directa entre utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software 

informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimen-

to 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 descodifica-

ção de sinais informáticos e electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes 

não electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de 

produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, 

escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes informá-

ticas; 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 (serviços de segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-

cações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de 

redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança informática; serviços informáticos 

relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de da-

dos; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação em 

nuvem; aluguer de software de entretenimento; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/106971

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Koubei Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento; fornecimento de alojamento por meio de habitação, hotéis e quar-

tos (excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); serviços prestados por hotéis, 

motéis, pensões, campos de férias, fornecimento de alojamentos e quartos; serviços de 

cuidados infantis, creches e instalações de creche; serviços de refeições e de restaurante; 

serviços de bar; serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinho; serviços presta-

dos por restaurantes, cafetarias, cafés, snack-bares, bares de sanduíches, cantinas, cafés-

-bares, «coffee shops» e casas de chá; serviços de reserva para marcação de alojamento e 

refeições; fornecimento de instalações para conferências; fornecimento de instalações para 

acolhimento de exposições; fornecimento de instalações para exposições; fornecimento 

de instalações para espectáculos e performances; serviços de alojamento para viajantes, 

turistas, reuniões e eventos; serviços comerciais de catering; serviços de clube para o for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de catering de hotel; exploração de locais de 

alojamento [bar, restaurantes e alojamento]; fornecimento de instalações [alojamento] para 

a realização de convenções; fornecimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação 

de informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; casas de férias; ser-

viços de catering; serviços de banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação de serviços 

de alimentos e bebidas, preparação de alimentos e bebidas, serviços de restaurante self-

-service e/ou de comida rápida; serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos 

e bebidas para consumir no local (dine-in), levar para fora (take-away) e entrega; balcões 

de venda de comida para fora; prestação de informações relacionadas com a preparação de 

alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informáti-

ca ou através da Internet ou extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de 

restaurantes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Inter-

net ou extranets; serviços de reserva de hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; servi-

ços de escultura culinária; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107117

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/15

[730] 申請人 Requerente : FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE 

 地址 Endereço : Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier, 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 : Publicidade; disseminação de artigo publicitário através de todos os meios, em particular 

na forma de mensagens temáticas centrado em valores humanos; publicidade via patroci-
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nando; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; promoção 

dos produtos e serviços de terceiros, por meios de acordos contratuais, em particular acor-

dos de patrocínio e licenciamento, permitindo que ganhar notoriedade adicional e/ou ima-

gem realçada e/ou uma onda de simpatia derivada da notoriedade e/ou imagem realçada 

resultado de eventos culturais e desportos, em particular concursos de desportos motori-

zados, e/ou uma onda de simpatia gerada pelos referidos; promoção de bens e serviços de 

terceiros por meio do que é referido como o factor de interesse inicial liderando o público 

a considerar, entre uma multidão de competidores, produtos ou serviços apresentados aos 

públicos com orientação dos sinais, emblemas ou mensagens capazes de capturar a atenção; 

promoção de produtos e serviços de terceiros através de transferência de imagem; aluguer 

de espaços publicitários de todos os tipos e em todos os meios de comunicação, quer digital 

ou não digital; administração comercial da participação de equipas de corridas motorizadas 

em concurso de desportos motorizados e promoção de apoio às referidas equipas junto do 

público e o referido círculo; consultoria de administração de empresas; serviços de entrada 

e processamento de dados; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários, 

em particular na área de automóveis e desportos motorizados; promoção dos concursos e 

eventos desportivos para utilização por terceiros; promoção dos concertos e eventos cultu-

rais para terceiros; fornecimento de documentação, nomeadamente publicidade por correio 

directo, distribuição de material publicitário, distribuição de amostras, reprodução de do-

cumentos; manutenção de bases de dados computorizadas; gestão de ficheiros computori-

zados, nomeadamente gestão de arquivos digitais compreendendo um portfólio sequências 

de imagens e vídeos destinados para ser utilizados sob licença na publicidade tradicional e 

na promoção do comportamento (publicidade moral); serviços de lojas de venda a retalho 

online (e-commerce), nomeadamente fornecimento de informações sobre os produtos atra-

vés de redes de telecomunicações com a finalidade de promoção e venda destes produtos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/02 60519/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/107118

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/15

[730] 申請人 Requerente : FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE

 地址 Endereço : Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais, entretenimento de desporto e cultural televisionado; organização de concursos 

desportos motorizados; organização de actividades e eventos desportivos e culturais; or-

ganização de exposições para fins culturais e educacionais; organização de lotarias e con-

cursos; serviços de apostas e jogos de fortuna e azar em relação com, ou relacionadas com, 

desportos; serviços de entretenimento fornecidos durante eventos desportivos ou relativos 

a eventos desportivos; organização de concursos desportivos real ou virtual, em particu-

lar de concursos de desportos motorizados; gestão de instalações desportivas; gestão de 

circuito de automobilismo; aluguer de equipamento de áudio e vídeo, produção de filmes, 
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que não sejam filmes publicitários; produção de gravações de sons e vídeos; apresentação 

e distribuição de gravações de filmes e de som e vídeo; aluguer de gravações de filmes e de 

som e vídeo; aluguer e/ou fornecimento através de uma rede informática interactiva de pro-

dutos de educação e entretenimento, nomeadamente discos compactos interactivos, CD-

-ROMs, jogos de computador; entretenimento, nomeadamente apresentação de produtos 

de educação e entretenimento interactivo, nomeadamente discos compactos interactivos, 

CD-ROMs, jogos de computador; cobertura no rádio e televisão de eventos desportivos; 

produção de programas de televisão e rádio e de fitas de vídeo; reservas de bilhetes para 

eventos desportivos e espectáculos; calendário de eventos desportivos; entretenimento in-

teractivos; serviços de apostas on-line; fornecimento de jogos na Internet; informação rela-

cionada com entretenimento ou educação, fornecido on-line a partir de um banco de dados 

ou Internet; serviços de jogos electrónicos prestados através da Internet; fornecimento de 

publicações electrónicas on-line; publicação de livros, revistas, textos (que não sejam tex-

tos publicitários) e periódicos; publicação de textos (que não sejam textos publicitários), 

incluindo regulações, normas, padrão nas áreas de transporte automóvel ou desportos 

motorizados; fornecimento de resultados desportivos; serviços de informação relativos ao 

desporto e eventos desportivos; aluguer de sons e imagens gravadas; serviços de produção 

de áudio; serviços de informação relativos a eventos desportivos fornecidos on-line a partir 

de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de edição e publicação; publi-

cação de estatísticas relacionadas com resultados desportivos e classificação de audiência 

para concursos desportivas; instrução de condução; concepção, condução e apresentação 

de cursos, seminários e todas actividades de formação na área de condução de veículos; 

serviços de instrução e formação, nomeadamente concepção de um programa de formação, 

educação e exame na área da condução de veículos motorizados para com a finalidade de 

proporcionar um certificado reconhecido internacionalmente de capacidade ou carta de 

condução; informação de entretenimento; preparação e organização de cerimónias de en-

tregas de prémios e noites de gala com fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/02 60519/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/107119

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/15

[730] 申請人 Requerente : FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE

 地址 Endereço : Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água; carros de corrida, incluindo suas 

peças e equipamentos incluídos nesta classe; mecanismos para viaturas terrestres, moto-

res eléctricos e motores diesel para viaturas terrestres; automóveis eléctricos e híbridos, 

incluindo suas peças e equipamentos incluídos nesta classe; carros de corrida eléctricas; 

karts, karts eléctricos; chassis de veículos; transmissões para veículos terrestres; travões 

para veículos terrestres; assentos de veículos; arnês de segurança para corridas de automó-

veis; assentos de segurança para crianças para veículos; assentos de segurança para uso nos 
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carros; cintos de segurança para assentos de veículos; pneus para veículos de passageiros; 

pneus para camiões; pneus para autocarros; pneus para carros de corrida; pneus para auto-

móveis; câmaras-de-ar para veículos de passageiros; câmaras-de-ar para camiões; câmaras-

-de-ar para autocarros; câmaras-de-ar para carros de corrida; câmaras-de-ar para automó-

veis; rodas e jantes para veículos de passageiros; rodas e jantes para camiões; rodas e jantes 

para autocarros; rodas e jantes para carros de corrida; rodas e jantes para automóveis; piso 

de borracha para recauchutar pneus para os veículos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e azul.

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

2015/09/02 60538/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/107120

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/15

[730] 申請人 Requerente : FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE

 地址 Endereço : Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier, 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 : Publicidade; disseminação de artigo publicitário através de todos os meios, em particular 

na forma de mensagens temáticas centrado em valores humanos; publicidade via patroci-

nando; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; promoção 

dos produtos e serviços de terceiros, por meios de acordos contratuais, em particular acor-

dos de patrocínio e licenciamento, permitindo que ganhar notoriedade adicional e/ou ima-

gem realçada e/ou uma onda de simpatia derivada da notoriedade e/ou imagem realçada 

resultado de eventos culturais e desportos, em particular concursos de desportos motori-

zados, e/ou uma onda de simpatia gerada pelos referidos; promoção de bens e serviços de 

terceiros por meio do que é referido como o factor de interesse inicial liderando o público 

a considerar, entre uma multidão de competidores, produtos ou serviços apresentados aos 

públicos com orientação dos sinais, emblemas ou mensagens capazes de capturar a atenção; 

promoção de produtos e serviços de terceiros através de transferência de imagem; aluguer 

de espaços publicitários de todos os tipos e em todos os meios de comunicação, quer digital 

ou não digital; administração comercial da participação de equipas de corridas motorizadas 

em concurso de desportos motorizados e promoção de apoio às referidas equipas junto do 

público e o referido círculo; consultoria de administração de empresas; serviços de entrada 

e processamento de dados; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários, 

em particular na área de automóveis e desportos motorizados; promoção dos concursos e 

eventos desportivos para utilização por terceiros; promoção dos concertos e eventos cultu-

rais para terceiros; fornecimento de documentação, nomeadamente publicidade por correio 

directo, distribuição de material publicitário, distribuição de amostras, reprodução de do-

cumentos; manutenção de bases de dados computorizadas; gestão de ficheiros computori-

zados, nomeadamente gestão de arquivos digitais compreendendo um portfólio sequências 

de imagens e vídeos destinados para ser utilizados sob licença na publicidade tradicional e 

na promoção do comportamento (publicidade moral); serviços de lojas de venda a retalho 
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online (e-commerce), nomeadamente fornecimento de informações sobre os produtos atra-

vés de redes de telecomunicações com a finalidade de promoção e venda destes produtos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e azul.

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

2015/09/02 60538/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/107121

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/15

[730] 申請人 Requerente : FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE

 地址 Endereço : Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais, entretenimento de desporto e cultural televisionado; organização de concursos 

desportos motorizados; organização de actividades e eventos desportivos e culturais; or-

ganização de exposições para fins culturais e educacionais; organização de lotarias e con-

cursos; serviços de apostas e jogos de fortuna e azar em relação com, ou relacionadas com, 

desportos; serviços de entretenimento fornecidos durante eventos desportivos ou relativos 

a eventos desportivos; organização de concursos desportivos real ou virtual, em particular 

de concursos de desportos motorizados; gestão de instalações desportivas; gestão de cir-

cuito de automobilismo; aluguer de equipamento de áudio e vídeo, produção de filmes, que 

não sejam filmes publicitários; produção de gravações de sons e vídeos; apresentação e dis-

tribuição de gravações de filmes e de som e vídeo; aluguer de gravações de filmes e de som 

e vídeo; aluguer e/ou fornecimento através de uma rede informática interactiva de produtos 

de educação e entretenimento, nomeadamente discos compactos interactivos, CD-ROMs, jo-

gos de computador; entretenimento, nomeadamente apresentação de produtos de educação 

e entretenimento interactivo, nomeadamente discos compactos interactivos, CD-ROMs, 

jogos de computador; cobertura no rádio e televisão de eventos desportivos; produção de 

programas de televisão e rádio e de fitas de vídeo; reservas de bilhetes para eventos despor-

tivos e espectáculos; calendário de eventos desportivos; entretenimento interactivos; ser-

viços de apostas on-line; fornecimento de jogos na Internet; informação relacionada com 

entretenimento ou educação, fornecido on-line a partir de um banco de dados ou Internet; 

serviços de jogos electrónicos prestados através da Internet; fornecimento de publicações 

electrónicas on-line; publicação de livros, revistas, textos (que não sejam textos publici-

tários) e periódicos; publicação de textos (que não sejam textos publicitários), incluindo 

regulações, normas, padrão nas áreas de transporte automóvel ou desportos motorizados; 

fornecimento de resultados desportivos; serviços de informação relativos ao desporto e 

eventos desportivos; aluguer de sons e imagens gravadas; serviços de produção de áudio; 

serviços de informação relativos a eventos desportivos fornecidos on-line a partir de uma 

base de dados informática ou da Internet; serviços de edição e publicação; publicação de 

estatísticas relacionadas com resultados desportivos e classificação de audiência para con-

cursos desportivas; instrução de condução; concepção, condução e apresentação de cursos, 
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seminários e todas actividades de formação na área de condução de veículos; serviços de 

instrução e formação, nomeadamente concepção de um programa de formação, educação e 

exame na área da condução de veículos motorizados para com a finalidade de proporcionar 

um certificado reconhecido internacionalmente de capacidade ou carta de condução; infor-

mação de entretenimento; preparação e organização de cerimónias de entregas de prémios 

e noites de gala com fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e azul.

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

2015/09/02 60538/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/107124

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/15

[730] 申請人 Requerente : FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE

 地址 Endereço : Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água; carros de corrida, incluindo suas 

peças e equipamentos incluídos nesta classe; mecanismos para viaturas terrestres, moto-

res eléctricos e motores diesel para viaturas terrestres; automóveis eléctricos e híbridos, 

incluindo suas peças e equipamentos incluídos nesta classe; carros de corrida eléctricas; 

karts, karts eléctricos; chassis de veículos; transmissões para veículos terrestres; travões 

para veículos terrestres; assentos de veículos; arnês de segurança para corridas de automó-

veis; assentos de segurança para crianças para veículos; assentos de segurança para uso nos 

carros; cintos de segurança para assentos de veículos; pneus para veículos de passageiros; 

pneus para camiões; pneus para autocarros; pneus para carros de corrida; pneus para auto-

móveis; câmaras-de-ar para veículos de passageiros; câmaras-de-ar para camiões; câmaras-

-de-ar para autocarros; câmaras-de-ar para carros de corrida; câmaras-de-ar para automó-

veis; rodas e jantes para veículos de passageiros; rodas e jantes para camiões; rodas e jantes 

para autocarros; rodas e jantes para carros de corrida; rodas e jantes para automóveis; piso 

de borracha para recauchutar pneus para os veículos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/18 60537/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/107125

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/15

[730] 申請人 Requerente : FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE
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 地址 Endereço : Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier, 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 : Publicidade; disseminação de artigo publicitário através de todos os meios, em particular 

na forma de mensagens temáticas centrado em valores humanos; publicidade via patroci-

nando; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; promoção 

dos produtos e serviços de terceiros, por meios de acordos contratuais, em particular acor-

dos de patrocínio e licenciamento, permitindo que ganhar notoriedade adicional e/ou ima-

gem realçada e/ou uma onda de simpatia derivada da notoriedade e/ou imagem realçada 

resultado de eventos culturais e desportos, em particular concursos de desportos motori-

zados, e/ou uma onda de simpatia gerada pelos referidos; promoção de bens e serviços de 

terceiros por meio do que é referido como o factor de interesse inicial liderando o público 

a considerar, entre uma multidão de competidores, produtos ou serviços apresentados aos 

públicos com orientação dos sinais, emblemas ou mensagens capazes de capturar a atenção; 

promoção de produtos e serviços de terceiros através de transferência de imagem; aluguer 

de espaços publicitários de todos os tipos e em todos os meios de comunicação, quer digital 

ou não digital; administração comercial da participação de equipas de corridas motorizadas 

em concurso de desportos motorizados e promoção de apoio às referidas equipas junto do 

público e o referido círculo; consultoria de administração de empresas; serviços de entrada 

e processamento de dados; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários, 

em particular na área de automóveis e desportos motorizados; promoção dos concursos e 

eventos desportivos para utilização por terceiros; promoção dos concertos e eventos cultu-

rais para terceiros; fornecimento de documentação, nomeadamente publicidade por correio 

directo, distribuição de material publicitário, distribuição de amostras, reprodução de do-

cumentos; manutenção de bases de dados computorizados; gestão de ficheiras computoriza-

dos, nomeadamente gestão de arquivos digitais compreendendo um portfólio sequências de 

imagens e vídeos destinados para ser utilizados sob licença na publicidade tradicional e na 

promoção do comportamento (publicidade moral); serviços de lojas de venda a retalho on-

line (e-commerce), nomeadamente fornecimento de informações sobre os produtos através 

de redes de telecomunicações com a finalidade de promoção e venda destes produtos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/18 60537/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/107126

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/15

[730] 申請人 Requerente : FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE

 地址 Endereço : Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais, entretenimento de desporto e cultural televisionado; organização de concursos 



N.º 24 — 15-6-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 14313

desportos motorizados; organização de actividades e eventos desportivos e culturais; or-

ganização de exposições para fins culturais e educacionais; organização de lotarias e con-

cursos; serviços de apostas e jogos de fortuna e azar em relação com, ou relacionadas com, 

desportos; serviços de entretenimento fornecidos durante eventos desportivos ou relativos 

a eventos desportivos; organização de concursos desportivos real ou virtual, em particu-

lar de concursos de desportos motorizados; gestão de instalações desportivas; gestão de 

circuito de automobilismo; aluguer de equipamento de áudio e vídeo, produção de filmes, 

que não sejam filmes publicitários; produção de gravações de sons e vídeos; apresentação 

e distribuição de gravações de filmes e de som e vídeo; aluguer de gravações de filmes e de 

som e vídeo; aluguer e/ou fornecimento através de uma rede informática interactiva de pro-

dutos de educação e entretenimento, nomeadamente discos compactos interactivos, CD-

-ROMs, jogos de computador; entretenimento, nomeadamente apresentação de produtos 

de educação e entretenimento interactivo, nomeadamente discos compactos interactivos, 

CD-ROMs, jogos de computador; cobertura no rádio e televisão de eventos desportivos; 

produção de programas de televisão e rádio e de fitas de vídeo; reservas de bilhetes para 

eventos desportivos e espectáculos; calendário de eventos desportivos; entretenimento in-

teractivos; serviços de apostas on-line; fornecimento de jogos na Internet; informação rela-

cionada com entretenimento ou educação, fornecido on-line a partir de um banco de dados 

ou Internet; serviços de jogos electrónicos prestados através da Internet; fornecimento de 

publicações electrónicas on-line; publicação de livros, revistas, textos (que não sejam tex-

tos publicitários) e periódicos; publicação de textos (que não sejam textos publicitários), 

incluindo regulações, normas, padrão nas áreas de transporte automóvel ou desportos 

motorizados; fornecimento de resultados desportivos; serviços de informação relativos ao 

desporto e eventos desportivos; aluguer de sons e imagens gravadas; serviços de produção 

de áudio; serviços de informação relativos a eventos desportivos fornecidos on-line a partir 

de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de edição e publicação; publi-

cação de estatísticas relacionadas com resultados desportivos e classificação de audiência 

para concursos desportivas; instrução de condução; concepção, condução e apresentação 

de cursos, seminários e todas actividades de formação na área de condução de veículos; 

serviços de instrução e formação, nomeadamente concepção de um programa de formação, 

educação e exame na área da condução de veículos motorizados para com a finalidade de 

proporcionar um certificado reconhecido internacionalmente de capacidade ou carta de 

condução; informação de entretenimento; preparação e organização de cerimónias de en-

tregas de prémios e noites de gala com fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/18 60537/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/107129

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/15

[730] 申請人 Requerente : FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE

 地址 Endereço : Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água; carros de corrida, incluindo suas 

peças e equipamentos incluídos nesta classe; mecanismos para viaturas terrestres, moto-

res eléctricos e motores diesel para viaturas terrestres; automóveis eléctricos e híbridos, 

incluindo suas peças e equipamentos incluídos nesta classe; carros de corrida eléctricas; 

karts, karts eléctricos; chassis de veículos; transmissões para veículos terrestres; travões 

para veículos terrestres; assentos de veículos; arnês de segurança para corridas de automó-

veis; assentos de segurança para crianças para veículos; assentos de segurança para uso nos 

carros; cintos de segurança para assentos de veículos; pneus para veículos de passageiros; 

pneus para camiões; pneus para autocarros; pneus para carros de corrida; pneus para auto-

móveis; câmaras-de-ar para veículos de passageiros; câmaras-de-ar para camiões; câmaras-

-de-ar para autocarros; câmaras-de-ar para carros de corrida; câmaras-de-ar para automó-

veis; rodas e jantes para veículos de passageiros; rodas e jantes para camiões; rodas e jantes 

para autocarros; rodas e jantes para carros de corrida; rodas e jantes para automóveis; piso 

de borracha para recauchutar pneus para os veículos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/24 60082/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/107130

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/15

[730] 申請人 Requerente : FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE

 地址 Endereço : Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier, 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 : Publicidade; disseminação de artigo publicitário através de todos os meios, em particular 

na forma de mensagens temáticas centrado em valores humanos; publicidade via patroci-

nando; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; promoção 

dos produtos e serviços de terceiros, por meios de acordos contratuais, em particular acor-

dos de patrocínio e licenciamento, permitindo que ganhar notoriedade adicional e/ou ima-

gem realçada e/ou uma onda de simpatia derivada da notoriedade e/ou imagem realçada 

resultado de eventos culturais e desportos, em particular concursos de desportos motori-

zados, e/ou uma onda de simpatia gerada pelos referidos; promoção de bens e serviços de 

terceiros por meio do que é referido como o factor de interesse inicial liderando o público 

a considerar, entre uma multidão de competidores, produtos ou serviços apresentados aos 

públicos com orientação dos sinais, emblemas ou mensagens capazes de capturar a atenção; 

promoção de produtos e serviços de terceiros através de transferência de imagem; aluguer 

de espaços publicitários de todos os tipos e em todos os meios de comunicação, quer digital 

ou não digital; administração comercial da participação de equipas de corridas motorizadas 

em concurso de desportos motorizados e promoção de apoio às referidas equipas junto do 

público e o referido círculo; consultoria de administração de empresas; serviços de entrada 

e processamento de dados; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários, 

em particular na área de automóveis e desportos motorizados; promoção dos concursos e 
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eventos desportivos para utilização por terceiros; promoção dos concertos e eventos cultu-

rais para terceiros; fornecimento de documentação, nomeadamente publicidade por correio 

directo, distribuição de material publicitário, distribuição de amostras, reprodução de do-

cumentos; manutenção de bases de dados computorizadas; gestão de ficheiros computori-

zados, nomeadamente gestão de arquivos digitais compreendendo um portfólio sequências 

de imagens e vídeos destinados para ser utilizados sob licença na publicidade tradicional e 

na promoção do comportamento (publicidade moral); serviços de lojas de venda a retalho 

online (e-commerce), nomeadamente fornecimento de informações sobre os produtos atra-

vés de redes de telecomunicações com a finalidade de promoção e venda destes produtos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/24 60082/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/107131

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/15

[730] 申請人 Requerente : FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE

 地址 Endereço : Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais, entretenimento de desporto e cultural televisionado; organização de concursos 

desportos motorizados; organização de actividades e eventos desportivos e culturais; or-

ganização de exposições para fins culturais e educacionais; organização de lotarias e con-

cursos; serviços de apostas e jogos de fortuna e azar em relação com, ou relacionadas com, 

desportos; serviços de entretenimento fornecidos durante eventos desportivos ou relativos 

a eventos desportivos; organização de concursos desportivos real ou virtual, em particular 

de concursos de desportos motorizados; gestão de instalações desportivas; gestão de cir-

cuito de automobilismo; aluguer de equipamento de áudio e vídeo, produção de filmes, que 

não sejam filmes publicitários; produção de gravações de sons e vídeos; apresentação e dis-

tribuição de gravações de filmes e de som e vídeo; aluguer de gravações de filmes e de som 

e vídeo; aluguer e/ou fornecimento através de uma rede informática interactiva de produtos 

de educação e entretenimento, nomeadamente discos compactos interactivos, CD-ROMs, jo-

gos de computador; entretenimento, nomeadamente apresentação de produtos de educação 

e entretenimento interactivo, nomeadamente discos compactos interactivos, CD-ROMs, 

jogos de computador; cobertura no rádio e televisão de eventos desportivos; produção de 

programas de televisão e rádio e de fitas de vídeo; reservas de bilhetes para eventos despor-

tivos e espectáculos; calendário de eventos desportivos; entretenimento interactivos; ser-

viços de apostas on-line; fornecimento de jogos na Internet; informação relacionada com 

entretenimento ou educação, fornecido on-line a partir de um banco de dados ou Internet; 

serviços de jogos electrónicos prestados através da Internet; fornecimento de publicações 

electrónicas on-line; publicação de livros, revistas, textos (que não sejam textos publici-

tários) e periódicos; publicação de textos (que não sejam textos publicitários), incluindo 

regulações, normas, padrão nas áreas de transporte automóvel ou desportos motorizados; 
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fornecimento de resultados desportivos; serviços de informação relativos ao desporto e 

eventos desportivos; aluguer de sons e imagens gravadas; serviços de produção de áudio; 

serviços de informação relativos a eventos desportivos fornecidos on-line a partir de uma 

base de dados informática ou da Internet; serviços de edição e publicação; publicação de 

estatísticas relacionadas com resultados desportivos e classificação de audiência para con-

cursos desportivas; instrução de condução; concepção, condução e apresentação de cursos, 

seminários e todas actividades de formação na área de condução de veículos; serviços de 

instrução e formação, nomeadamente concepção de um programa de formação, educação e 

exame na área da condução de veículos motorizados para com a finalidade de proporcionar 

um certificado reconhecido internacionalmente de capacidade ou carta de condução; infor-

mação de entretenimento; preparação e organização de cerimónias de entregas de prémios 

e noites de gala com fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/24 60082/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/107325

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23

[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para uso doméstico não incluídos em outras classes, liquidificadores 

eléctricos, processadores eléctricos de alimentos, espremedores eléctricos de fruta, moedor 

e misturadores eléctricos, facas eléctricas; abre-latas eléctricos, aparelhos eléctricos de co-

zinha para alimentos; máquinas para filtragem de água; peças e acessórios para os artigos 

referidos anteriormente.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Estrela: Amarela (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   Baby: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/107326

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23
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[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Termómetros e termómetros eléctricos, excepto para fins médicos; alarmes de bebés/crian-

ças; balanças para bebés; molduras digitais de fotografias; registos, fitas, discos, cassetes, 

cartuchos, cartões e outros materiais de suporte, todos contendo ou para gravação de som, 

vídeo, dados, imagens, jogos, texto, programas ou informação; todos os produtos anterior-

mente mencionados para ou relacionados com bebés, crianças e pais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Estrela: Amarela (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   Baby: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/107327

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23

[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Chupetas, mordedores para bebés, chupetas para bebés e mordedores em formato de anel; 

biberões, pegas para biberões; esterilizadores de biberões; chávenas de peito para amamen-

tação; utensílios de alimentação para bebés; bombas mamárias e acessórios para amamen-

tação; aparelhos de enfermagem para usar em amamentação de peito; aparelhos de massa-

gem, eléctricos ou não eléctricos; instrumentos e aparelhos médicos e odontológicos para 

bebés e crianças.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Estrela: Amarela (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   Baby: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)
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[210] 編號 N.º : N/107328

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23

[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para esterilização, aquecimento, iluminação, culinária, refri-

geração, secagem ou para fins sanitários; aparelhos para a filtragem de água; aparelhos e 

electrodomésticos para iluminação; ventoinhas, radiadores e aquecedores multi-funções 

(aquecedor e secador esterilizador para leite e comida e secagem) para amamentação atra-

vés de biberões, géneros alimentícios, líquidos e sólidos; máquina para fazer papa de arroz 

(«congee»); chaleira (chaleira de água feita de vidro e aço inoxidável); produtos de ilumina-

ção LED; purificadores de ar, humidificadores, luzes para o acordar, luzes orientadoras e 

luzes suaves, peças e acessórios para todos os produtos anteriormente mencionados; garra-

fas para água quente; esterilizadores; esterilizadores a vapor; esterilizadores para biberões 

e garrafas para bebés, incluindo esterilizadores a vapor para micro-ondas e esterilizadores 

eléctricos a vapor; bolsas de esterilização descartáveis; sacos de esterilização para micro-

-ondas; vaporizadores para a preparação da comida e refeições; peças e acessórios para 

todos os artigos referidos anteriormente; acessórios para aparelhos de esterilização; vapo-

rizadores; cadeira para casa de banho; cadeira para casa de banho para bebés e crianças.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Estrela: Amarela (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   Baby: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/107329

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23

[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos em outras classes; decora-

ções para árvores de Natal; bonecos, jogos, brinquedos e chocalhos; bonecas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Estrela: Amarela (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   Baby: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/107330

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23

[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços on-line de venda a retalho na área de apa-

relhos eléctricos para uso doméstico não incluídos em outras classes, liquidificadores eléc-

tricos, processadores eléctricos de alimentos, espremedores eléctricos de fruta, moedor e 

misturadores eléctricos, facas eléctricas; abre-latas eléctricos, aparelhos eléctricos de co-

zinha para alimentos; máquinas para filtragem de água; peças e acessórios para os artigos 

referidos anteriormente, termómetros e termómetros eléctricos, excepto para fins médicos; 

alarmes de bebés/crianças; balanças para bebés; molduras digitais de fotografias; registos, 

fitas, discos, cassetes, rolos, cartões e outros materiais de suporte, todos contendo ou para 

gravação de som, vídeo, dados, imagens, jogos, texto, programas ou informação; todos 

os produtos anteriomente mencionados para ou relacionados com bebés, crianças e pais, 

chupetas, mordedores para bebés, chupetas para bebés e mordedores em formato de anel; 

biberões, pegas para biberões, esterilizadores de biberões; chávenas para amamentação; 

utensílios de alimentação para bebés; bombas mamárias e acessórios para amamentação; 

aparelhos de enfermagem para usar em amamentação de peito; aparelhos de massagem, 

eléctricos ou não eléctricos; instrumentos e aparelhos médicos e odontológicos para bebés 

e crianças; jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos em outras clas-

ses; decorações para árvores de Natal; bonecos, jogos, brinquedos e chocalhos; bonecas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Estrela: Amarela (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   Baby: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)
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[210] 編號 N.º : N/107331

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23

[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; serviços educati-

vos e jogos em grupo para crianças; fornecimento de actividades de aprendizagem precoce 

para bebés e crianças pequenas; instrução; serviços de apresentação audio-visual com fins 

educacionais; compilação e dessiminação de informação educacional; serviços de livraria; 

publicação de livros e textos; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações; 

fornecimento de instalações para fins educacionais; organização de actividades exteriores e 

grupos de estudo com fins educacionais; organização de exposições com fins educacionais e 

de formação; serviços de aconselhamento relacionados com educação e formação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Estrela: Amarela (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   Baby: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/107332

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23

[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para uso doméstico não incluídos em outras classes, liquidificadores 

eléctricos, processadores eléctricos de alimentos, espremedores eléctricos de fruta, moedor 

e misturadores eléctricos, facas eléctricas; abre-latas eléctricos, aparelhos eléctricos de co-

zinha para alimentos; máquinas para filtragem de água; peças e acessórios para os artigos 

referidos anteriormente.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Estrela: Amarela (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   寶貝: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/107333

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23

[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Termómetros e termómetros eléctricos, excepto para fins médicos; alarmes de bebés/crian-

ças; balanças para bebés; molduras digitais de fotografias; registos, fitas, discos, cassetes, 

cartuchos, cartões e outros materiais de suporte, todos contendo ou para gravação de som, 

vídeo, dados, imagens, jogos, texto, programas ou informação; todos os produtos anterior-

mente mencionados para ou relacionados com bebés, crianças e pais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Estrela: Amarela (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   寶貝: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/107334

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23

[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Chupetas, mordedores para bebés, chupetas para bebés e mordedores em formato de anel; 

biberões, pegas para biberões; esterilizadores de biberões; chávenas de peito para amamen-

tação; utensílios de alimentação para bebés; bombas mamárias e acessórios para amamen-

tação; aparelhos de enfermagem para usar em amamentação de peito; aparelhos de massa-

gem, eléctricos ou não eléctricos; instrumentos e aparelhos médicos e odontológicos para 

bebés e crianças.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 寶貝: Amarelo (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   Baby: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/107335

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23

[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para esterilização, aquecimento, iluminação, culinária, refri-

geração, secagem ou para fins sanitários; aparelhos para a filtragem de água; aparelhos e 

electrodomésticos para iluminação; ventoinhas, radiadores e aquecedores multi-funções 

(aquecedor e secador esterilizador para leite e comida e secagem) para amamentação atra-

vés de biberões, géneros alimentícios, líquidos e sólidos; máquina para fazer papa de arroz 

(«congee»); chaleira (chaleira de água feita de vidro e aço inoxidável); produtos de ilumina-

ção LED; purificadores de ar, humidificadores, luzes para o acordar, luzes orientadoras e 

luzes suaves, peças e acessórios para todos os produtos anteriormente mencionados; garra-

fas para água quente; esterilizadores; esterilizadores a vapor; esterilizadores para biberões 

e garrafas para bebés, incluindo esterilizadores a vapor para micro-ondas e esterilizadores 

eléctricos a vapor; bolsas de esterilização descartáveis; sacos de esterilização para micro-

-ondas; vaporizadores para a preparação da comida e refeições; peças e acessórios para 

todos os artigos referidos anteriormente; acessórios para aparelhos de esterilização; vapo-

rizadores; cadeira para casa de banho; cadeira para casa de banho para bebés e crianças.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Estrela: Amarela (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   寶貝: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/107336

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23

[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited
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 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos em outras classes; decora-

ções para árvores de Natal; bonecos, jogos, brinquedos e chocalhos; bonecas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Estrela: Amarela (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   寶貝: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/107337

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23

[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços on-line de venda a retalho na área de apa-

relhos eléctricos para uso doméstico não incluídos em outras classes, liquidificadores eléc-

tricos, processadores eléctricos de alimentos, espremedores eléctricos de fruta, moedor e 

misturadores eléctricos, facas eléctricas; abre-latas eléctricos, aparelhos eléctricos de co-

zinha para alimentos; máquinas para filtragem de água; peças e acessórios para os artigos 

referidos anteriormente, termómetros e termómetros eléctricos, excepto para fins médicos; 

alarmes de bebés/crianças; balanças para bebés; molduras digitais de fotografias; registos, 

fitas, discos, cassetes, rolos, cartões e outros materiais de suporte, todos contendo ou para 

gravação de som, vídeo, dados, imagens, jogos, texto, programas ou informação; todos 

os produtos anteriomente mencionados para ou relacionados com bebés, crianças e pais, 

chupetas, mordedores para bebés, chupetas para bebés e mordedores em formato de anel; 

biberões, pegas para biberões, esterilizadores de biberões; chávenas para amamentação; 

utensílios de alimentação para bebés; bombas mamárias e acessórios para amamentação; 

aparelhos de enfermagem para usar em amamentação de peito; aparelhos de massagem, 

eléctricos ou não eléctricos; instrumentos e aparelhos médicos e odontológicos para bebés 

e crianças; jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos em outras clas-

ses; decorações para árvores de Natal; bonecos, jogos, brinquedos e chocalhos; bonecas.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Estrela: Amarela (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   寶貝: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/107338

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/23

[730] 申請人 Requerente : 寶貝星嬰兒用品有限公司

   Babystar Corporation Limited

 地址 Endereço : 香港觀塘敬業街55號皇廷廣埸29樓H室

   Unit H, 29/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; serviços educati-

vos e jogos em grupo para crianças; fornecimento de actividades de aprendizagem precoce 

para bebés e crianças pequenas; instrução; serviços de apresentação audio-visual com fins 

educacionais; compilação e dessiminação de informação educacional; serviços de livraria; 

publicação de livros e textos; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações; 

fornecimento de instalações para fins educacionais; organização de actividades exteriores e 

grupos de estudo com fins educacionais; organização de exposições com fins educacionais e 

de formação; serviços de aconselhamento relacionados com educação e formação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Estrela: Amarela (PNT 803C)

   Contorno da Estrela: Cor-de-Laranja (PNT 021C)

   寶貝: Azul (PNT 801C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/107438

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : AMADEUS IT GROUP

 地址 Endereço : Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para a gravação, processamento, transmissão ou reprodução de 

som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outras 

suportes de gravação digital; máquinas de calcular; equipamentos de processamento de da-

dos; modems; microprocessadores; computadores; firmware e hardware informático; placas 

de interface para computadores; cartões de interface para computadores; computadores 

interactivos para uso em certificação de pessoal de segurança do aeroporto; aparelhos e 

instrumentos de codificação e de descodificação; balcões de auto-check-in electrónico;  

hardware e software operativo de redes privadas virtuais (VPN); hardware e software ope-
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rativo de rede de área alargada (WAN); hardware e software operativo de rede local 

(LAN); software de computador; programas e software de processamento de dados; 

software de aplicação; software de seguros; software de compilação; software de digitaliza-

ção; software para impressão; software de desenvolvimento de websites; software e aplica-

ções para dispositivos móveis; software de computação em nuvem descarregável; software 

de comunicação, incluindo o software de comunicação para conectar os utilizadores de 

rede de computadores, para dispositivos móveis permitindo a transmissão de comunica-

ções, para permitir o intercâmbio de dados entre companhias aéreas, aeroportos e assisten-

tes terrestres entre outros através de uma plataforma de uso comum, para permitir que os 

clientes acedam a informações da conta bancária e realizem operações bancárias; software 

motor de busca; software de computador para fins de negócios; programas utilitários de 

computador para gestão de arquivos; software de computador para controlar os terminais 

de auto-atendimento e balcões de auto-check-in; software de interface de computador; 

software de computador para reconhecimento óptico de caracteres, voz e rosto; software 

de computador para processamento de dados, incluindo a busca, captura, análise, armaze-

namento, partilha, transferência e visualização de dados ou conjuntos de dados complexos 

para optimizar a eficácia de negócios; software de computador para importação, recolha, 

gestão e centralização de dados e conjuntos de dados para calcular e distribuir informações 

sobre disponibilidade, preços e tarifas nos sectores de transportes, de viagens, de hotéis, de 

restaurantes, desportivos, culturais e de entretenimento; software de computador para re-

servas, marcações e emissão de bilhetes nos sectores de transportes, de viagens, de hotéis, 

de restaurantes, desportivos, culturais e de entretenimento; software de computador para 

gerir o transporte de passageiros em todos os meios de transporte por ar, terra, água ou 

ferroviário, incluindo o transporte multimodal e partilhado, pacotes turísticos, organização 

de viagens, itinerários de viagens; software de computador para gestão de cruzeiros; soft-

ware de computador para fornecimento de mapas geográficos, informações sobre rotas e 

recomendações de viagens, informações sobre viagens e indicações de orientação, notícias 

de viagens, directórios e listas de cidades, guias de informações sobre viagens, transporte 

multimodal e partilhado; software para gestão de agências de viagens; software de compu-

tador para despesas de viagem; software para gestão hoteleira e gestão da propriedade para 

uso na indústria da hospitalidade, incluindo software de computador para calendarização 

e gestão de quartos de hotéis e espaços para eventos, para gestão de inventário e de exis-

tências, para coordenação das operações de «front office», para automatização das tarefas 

dos empregados, para gestão da manutenção, para gestão de catering, para as operações de 

serviços domésticos e para a gestão de energia; software de computador para a gestão de 

reuniões e de eventos na indústria da hospitalidade, incluindo a identificação de locais ade-

quados para reuniões e eventos, estabelecimento e monitorização da logística de reuniões e 

eventos, requisitos em termos de recursos, uso, disponibilidade de instalações, elaboração 

de contas e relatórios sobre eventos e acompanhamento de despesas; software de computa-

dor para uso na indústria da hospitalidade para exibição do layout físico global de hotéis, 

alojamentos temporários e instalações e quartos para reuniões; software de computador 

para gestão de restaurantes, incluindo software de computador para a gestão de inventários 

e de existências, para automatização das tarefas de empregados, para gestão da manuten-

ção, para a gestão de catering e para a gestão de espaços de estacionamento; software de 

computador para uso em automatização e gestão de processos de negócios; software de 

computador para a gestão de aeroportos, companhia aéreas e tripulações, operações de 

aeroportos e de companhias aéreas, planeamento de manutenção de aeronaves e gestão 

de combustível, para o planeamento, programação, preparação, navegação, monitorização 

e análise de voos; software de computador para serviços de gestão de voos, para acompa-

nhamento de passageiros, carga e bagagem, para gestão de carga e de bagagens; software 
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para controlar balcões de check-in e para permitir o embarque, o registo e o check-in de 

passageiros, incluindo a validação do check-in de passageiros e de documentos de viagem; 

software de computador para a emissão, resgate e troca de vales, para fornecimento de 

ofertas, vales, descontos, ofertas especiais e informações promocionais direccionadas e 

para a gestão de relacionamento com o cliente; software de computador para a gestão de 

publicidade, marketing e de conteúdos, nomeadamente para a recolha, gestão e publicação 

de informação, sob qualquer forma ou meio; software para gestão de recursos humanos e 

gestão de pessoal, incluindo a colocação de pessoal, distribuição de pessoal e planeamento 

da utilização de pessoal; software de computador para serviços de pagamento, incluindo 

serviços de processamento de pagamentos electrónicos e serviços de cartões de crédito 

para proteger transacções financeiras e para a detecção e gestão de fraudes; software para 

contabilidade, gestão financeira e gestão de facturação; software para a gestão e análise de 

aquisições; software para gestão de riscos de segurança; software para gestão de receitas, 

incluindo para o cálculo de custos, comparação, análise e optimização de custos, preços, 

comparação de preços e acompanhamento de vendas; publicações electrónicas descarregá-

veis, incluindo publicações nas áreas de informática, reparação de sistemas de computador, 

serviços de programação de computadores, nos sectores dos transportes, viagens, hotéis, 

restaurantes, desportivos, culturais e de entretenimento; manuais electrónicos descarre-

gáveis de utilização e de operação de computadores; manuais de instrução electrónicos 

descarregáveis para hardware e software informáticos; materiais de instrução e de ensino 

electrónicos descarregáveis; publicações periódicas electrónicas descarregáveis, incluindo 

boletins e revistas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107439

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : AMADEUS IT GROUP

 地址 Endereço : Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios; gestão de ficheiros informáticos de negócios comerciais; administração 

de negócios; trabalhos de escritório; compilação e sistematização de dados e informações 

em bases de dados informáticas; compilação de informação estatística; actualização e ma-

nutenção de dados numa base de dados informática on-line na área de reservas de viagens 

e de companhias aéreas, de programação de voos, de controlo de partidas, de check-in, 

emissão de bilhetes, preços e facturação de passageiros; elaboração de estatísticas de negó-

cios; análise e elaboração de relatórios estatísticos; compilação de estatísticas de negócios e 

de informações comerciais; compilação e análise de dados e informações relativos à gestão 

de negócios; pesquisa de mercado por meio de uma base de dados informática; serviços de 

assistência de negócios; informações de negócios; serviços de consultadoria de negócios; 

análise de dados de negócios; conselhos relativos à eficiência de negócios; estudos de viabi-

lidade de negócios; serviços de redes de negócios; gestão de projectos de negócios; gestão 

e consultadoria de processos de negócios; fornecimento de informações comerciais através 

de redes informáticas mundiais; análise de preço de custo; serviços de facturação de negó-

cios; serviços de contabilidade; serviços de contabilidade informatizada e on-line, serviços 
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de gestão de contabilidade de receitas; consultadoria de gestão de negócios nas áreas de 

gestão de receitas, optimização de preços e da rentabilidade, gestão de rendimentos, op-

timização de inventários, eficácia de vendas, gestão de reduções de preços, cotações de 

preços e previsões; gestão de despesas de viagens; gestão informatizada de existências; ser-

viços de gestão informatizada de inventários; serviços de optimização de motores de busca; 

serviços de marketing directo; serviços de marketing online, nomeadamente fornecimento 

de ligações a websites de terceiros sobre produtos e serviços relacionados com viagens, 

transportes e turismo; fornecimento e aluguer de espaços publicitários; locação de espaços 

publicitários na Internet; consultadoria sobre estratégia em matéria de meios de comunica-

ção social e marketing; serviços de marketing de marcas baseado em clientes em meios de 

comunicação social online; serviços de marketing electrónicos directos online, serviços de 

publicidade e serviços promocionais para hotéis, companhias aéreas, linhas de cruzeiros, 

empresas de aluguer de veículos, operadores de transporte ferroviário e prestadores de ser-

viços na indústria de viagens, transporte e hotel, para terceiros; organização e realização 

de eventos promocionais e de marketing; planeamento de reuniões de negócios; serviços de 

gestão e administração de negócios, nomeadamente fornecimento de serviços online para 

os compradores e fornecedores nas indústrias de conferências, de eventos e de hospitalida-

de para o planeamento interactivo de reuniões e de reserva de instalações através de redes 

informáticas locais, nacionais e mundiais; serviços retalhistas para software informático; 

mediação comercial na compra e venda, importação e exportação, e comércio grossista e 

retalhista de software, pacotes de software e aplicações web; serviços empresariais presta-

dos às agências de viagens, nomeadamente, a negociação de comissões e descontos espe-

ciais; colocação de pessoal temporário, incluindo especialistas de TI e TIC, com terceiros; 

fornecimento de serviços de informações e de assessoria relacionados com comércio elec-

trónico; consultadoria e fornecimento de informações relacionadas com os serviços atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107440

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : AMADEUS IT GROUP

 地址 Endereço : Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços relativos a pagamentos e transacções financeiras electrónicas; serviços de proces-

samento de pagamentos; serviços de processamento de pagamentos de cartões de crédito e 

de débito; serviços de pagamento electrónico; processamento de transacções de pagamen-

to; serviços de seguros, em particular na área de viagens; corretagem de seguros, incluindo 

de veículos motorizados, corretagem de seguros de transporte e de viagens; subscrição de 

seguros, incluindo no sector das viagens; serviços de seguros de acidentes, carros, sinis-

tros, veículos motorizados, transportes e de viagens; serviços de gestão de propriedades; 

emissão, câmbio e reembolso de vales de viagem, em particular vales de transporte, vales 

de alojamento, vales de refeições, vales de eventos e vales de actividades; fornecimento de 

serviços de angariação de fundos para terceiros através de uma rede informática mundial; 

recolha de donativos de beneficência e angariação de fundos de beneficência, para indiví-
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duos e organizações para actividades humanitárias, científicas, ambientais, educacionais e 

culturais; consultadoria e fornecimento de informações relacionadas com os serviços atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107441

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : AMADEUS IT GROUP

 地址 Endereço : Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações, incluindo a transmissão de voz, dados, gráficos, imagens, 

áudio e vídeo por meio de redes de telecomunicações, redes de comunicação sem fio, a In-

ternet e telefonia sem fio; serviços de telecomunicações que permitem a troca de dados en-

tre companhias aéreas, aeroportos e assistentes de terra entre outros através de uma conec-

tividade ou plataforma de uso comum; fornecimento de acesso a redes de telecomunicações 

e infra-estruturas de telecomunicações; fornecimento de acesso a redes de computação em 

nuvem; fornecimento de acesso a redes informáticas e a bases de dados informáticas, elec-

trónicas e em linha; fornecimento de acesso a dados, informações e software informático 

em redes informáticas; locação de tempo de acesso a bases de dados informáticas nas áreas 

de informações e reservas de viagens, nomeadamente, para voos, transportes ferroviários, 

barcos, cruzeiros, hotéis, restaurantes, aluguer de carros e para eventos culturais, recre-

ativos, de entretenimento e desportivos; transmissão de dados, informações e software 

informático através de redes informáticas mundiais; fornecimento de acesso a plataformas 

na Internet; fornecimento de acesso a plataformas de comércio electrónico na Internet; 

serviços de mensagens electrónicas; fornecimento de alertas de mensagens electrónicas 

para viajantes e outros em matéria de itinerários, voos, meteorologia, acomodações, desti-

nos e eventos através de dispositivos electrónicos móveis digitais e redes de comunicações 

informáticas mundiais; prestação de serviços de salas de conversação (chat rooms); forne-

cimento de quadros de avisos e fóruns online para transmissões de mensagens na área de 

viagens, transportes e alojamento temporário; prestação de serviços de VPN (rede virtual 

privada); serviços de telecomunicações relativos a operações e processos para companhias 

aéreas, aeroportos, indústrias de viagens e turismo; serviços de informações e aconselha-

mento sobre os serviços acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107442

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : AMADEUS IT GROUP

 地址 Endereço : Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 



N.º 24 — 15-6-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 14329

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços prestados por agências de viagens ou seus intermediários; informações turísti-

cas relativas a viagens, horários de meios de transporte, horários de chegada e partida de 

qualquer tipo de meio de transporte por ar, terra, água ou ferroviário, itinerários e tarifas; 

prestação de informações aos turistas relativas a excursões e passeios turísticos no destino 

de viagem; fornecimento de informações sobre viagens, incluindo documentos electróni-

cos, gráficos e informações audiovisuais, através de redes informáticas mundiais; forneci-

mento de informações sobre viagens, incluindo informações sobre navios de cruzeiros, 

mapas geográficos, rotas e recomendações de viagem, viagens e indicações de orientação, 

notícias de viagens, directórios e listagem de cidades, e guias de informação de viagens; 

informações sobre estacionamento, segurança, e check-in em aeroportos; fornecimento de 

informações sobre transporte de viagens em relação à quantidade de emissões de dióxido 

de carbono dos meios de transporte; serviços de reserva de viagens, incluindo companhias 

aéreas, linhas de cruzeiros, serviços de aluguer de carros e de reserva de passeios turísti-

cos; serviços de reserva de bilhetes de viagem; serviços de organização de viagens; serviços 

de reserva de transporte para eventos desportivos, científicos, políticos e culturais; servi-

ços de intermediário para o aluguer de carros; serviços de embarque prioritário, check-in, 

atribuição de assentos e reserva para viajantes frequentes; prestação de serviços de check-

-in automatizado para viajantes; serviços de check-in de transporte; serviços de check-in de 

bagagem; prestação de informações sobre a disponibilidade lugares para um determinado 

modo de transporte por ar, terra, água ou ferroviário e o tipo de tarifa disponível; forne-

cimento de informações de transporte registadas numa base de dados, em particular, in-

formações de transportes por ar, terra, água ou transporte ferroviário, para terceiros; pro-

dução de itinerários a partir de confirmações de reserva; serviços de gestão de itinerários 

de viagem; reserva e organização de cruzeiros, excursões, expedições e passeios turísticos; 

organização de transporte por ar, terra, ferroviário e marítimo; serviços de planeamento, 

programação, elaboração, operação, navegação, monitorização, gestão e de análise de voos, 

de transportes ferroviários, de cruzeiros e transportes por barco; acompanhamento de pas-

sageiros, carga, bagagem ou veículos por computador ou por GPS; consultadoria e forneci-

mento de informações relacionadas com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107443

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : AMADEUS IT GROUP

 地址 Endereço : Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de engenharia para terceiros, incluindo engenharia de software; serviços científi-

cos e tecnológicos bem como serviços de pesquisa e concepção a eles referentes; concepção 

e desenvolvimento de hardware e software informático; serviços de consultadoria de software 

de computador; engenharia informática; serviços de programação, configuração, testes, 

reparação, manutenção, personalização, duplicação, aluguer, de investigação e de apoio 

de software informático; instalação, testes, actualização e cópia de software informático; 
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serviços de consultadoria e assessoria técnica na área de hardware, software informático 

e periféricos de computadores; hospedagem de redes de computação em nuvem; aluguer 

de software operacional para aceder e utilizar uma rede de computação em nuvem; forne-

cimento de informações sobre concepção e desenvolvimento de software, sistemas e redes 

informáticas; programação de software operativo para aceder e utilizar uma rede de com-

putação em nuvem; desenvolvimento e ensaio de métodos, algoritmos e software de com-

putação para processamento de sinais de telecomunicações e de navegação; fornecimento 

de uso temporário de software operativo não-transferível para aceder e utilizar uma rede 

de computação em nuvem; fornecimento de uso temporário de software não-transferível 

para a análise de dados financeiros e elaboração de relatórios; alojamento de software de 

aplicação para computadores na área da gestão de conhecimento para a criação de bases 

de dados pesquisáveis de informações e dados; serviços de armazenamento de dados in-

formatizados; servidores de hospedagem; hospedagem de bases de dados informáticas; 

hospedagem de plataformas de comércio electrónico na Internet; fornecimento de motores 

de busca para a Internet; concepção, desenvolvimento, programação, aluguer e prestação 

de uso temporário de software não-transferível em linha para a gestão de inventários; con-

cepção, desenvolvimento, programação, aluguer e prestação de uso temporário de software 

de comunicação não-transferível em linha, software motor de busca informático e software 

de interface informático; concepção, desenvolvimento, programação, aluguer e prestação 

de uso temporário de software não-transferível em linha para fins comerciais, para gestão 

de ficheiros, para reconhecimento de caracteres ópticos, voz e rosto, para processamento, 

importação, recolha, gestão e centralização de dados e conjuntos de dados, para reservas, 

marcações e emissão de bilhetes nos sectores de transportes, viagens, hotéis, restauran-

tes, sectores desportivos, culturais e de entretenimento, para a gestão do transporte de 

passageiros por todos os meios de transporte por ar, terra, marítimo ou ferroviário, para a 

organização de viagens, para itinerários de viagens, para a prestação de informações sobre 

viagens, para a gestão de cruzeiros, para a gestão de agência de viagens, de despesas de via-

gens, para a gestão hoteleira e gestão de propriedades na indústria da hospitalidade, para a 

gestão de reuniões e de eventos na indústria da hospitalidade, para a gestão de restauran-

tes, para a gestão de espaços de estacionamento, para a gestão de aeroportos, companhias 

aéreas e tripulações, para a gestão de voos, para o acompanhamento de passageiros, para o 

acompanhamento e gestão de carga e bagagem, para a gestão de publicidade, marketing e 

conteúdos, para a emissão, redempção e troca de vales, para a prestação de ofertas, vales, 

descontos, ofertas especiais e informações promocionais direccionadas, para a gestão de 

relacionamento com o cliente, para a gestão dos recursos humanos e de pessoal, para servi-

ços de pagamento, para transacções financeiras seguras, para a gestão de fraude e para uso 

na automatização e gestão de processos de negócios; hospedagem e manutenção de software 

em linha que faz a interface com uma variedade de sistemas de distribuição, organizadores 

de viagens, e sistemas de gestão de propriedade para permitir reservas e marcações em 

tempo real, gestão de inventário de quartos, e a recolha e gestão de informações de hós-

pedes, todos em conexão com a indústria da hospitalidade; serviços de apoio técnico de 

software informático, incluindo apoio em linha para resolução de problemas de software; 

concepção e desenvolvimento de sistemas de segurança electrónica de dados, consultadoria 

e prestação de informações relacionadas com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/107444

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : AMADEUS IT GROUP

 地址 Endereço : Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de reserva e de marcação de quartos, hotéis, alojamentos tem-

porários e restaurantes; fornecimento de informações sobre alojamento, nomeadamente  

classificações, críticas e recomendações sobre hotéis e alojamentos temporários através de 

redes de comunicações informáticas mundiais; consultadoria e fornecimento de informa-

ções relacionadas com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107445

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : AMADEUS IT GROUP

 地址 Endereço : Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Licenciamento de direitos de propriedade industrial [serviços jurídicos]; licenciamento de 

programas e software de computador; serviços de detecção de fraudes no domínio dos car-

tões de crédito para compras em linha; serviços de redes sociais em linha; registo de nomes 

de domínio; consultadoria e fornecimento de informações relacionadas com os serviços 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107448

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco

 地址 Endereço : Place du Casino, 98000 Monaco

 國籍 Nacionalidade : 摩納哥 Monegasca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 軟件及電腦程序；賭場遊戲軟件；電腦硬件；USB記憶體；電話用殼及套。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/30 33215 摩納哥 Mónaco
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[210] 編號 N.º : N/107449

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco

 地址 Endereço : Place du Casino, 98000 Monaco

 國籍 Nacionalidade : 摩納哥 Monegasca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 撲克牌；遊戲用籌碼（圓盤）；遊戲用骰子；遊戲桌；遊戲用墊；老虎機。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/30 33215 摩納哥 Mónaco

[210] 編號 N.º : N/107450

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco

 地址 Endereço : Place du Casino, 98000 Monaco

 國籍 Nacionalidade : 摩納哥 Monegasca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告空間出租；廣告贊助的運作；公關服務；即提供與專家聯絡及接觸的人脈網絡；禮賓服務；

即提供及安排與服務供應商接觸及聯絡；商業中介服務；商業研究及調查；為第三方作商業交

易的談判及協議；為消費者提供商業信息及建議；提供商業和商務的聯絡資料；替他人採購；

辦公事務；向第三方提供為辦理及完成行政上的程序及手續的協助和建議服務；秘書處（行政

辦公室）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/30 33215 摩納哥 Mónaco

[210] 編號 N.º : N/107451

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco

 地址 Endereço : Place du Casino, 98000 Monaco

 國籍 Nacionalidade : 摩納哥 Monegasca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 與禮賓服務有關的運輸服務，即組織短程旅行或遠足、觀光遊覽；提供旅行及運輸信息；運送

乘客及行李；司機服務；安排出租車運輸；上門遞送服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/30 33215 摩納哥 Mónaco
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[210] 編號 N.º : N/107452

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco

 地址 Endereço : Place du Casino, 98000 Monaco

 國籍 Nacionalidade : 摩納哥 Monegasca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂；提供賭場（賭博）設施，提供娛樂場所，賭博；娛樂及賭場設施（賭博）的信息；組織遊戲

比賽及錦標賽；遙距賭場設施服務，透過電腦網絡提供網上賭場設施；透過電話網絡提供的

賭場設施服務；由賭場提供在互聯網商業服務網站上的網上預約服務；安排及舉辦座談會、研

討會、會議和招待會；組織文化活動，即展覽、舞會、慶節、舞蹈表演、芭蕾舞；安排和組織音樂

會；組織表演，表演製作，現場表演，表演的座位預訂；音樂廳；夜總會、迪斯科舞廳；在互聯網

網站上提供與迪斯科舞廳、表演、文化活動有關的商業服務的網上預約。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/30 33215 摩納哥 Mónaco

[210] 編號 N.º : N/107453

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco

 地址 Endereço : Place du Casino, 98000 Monaco

 國籍 Nacionalidade : 摩納哥 Monegasca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 酒店服務，包括提供會議室和接待室，酒店預訂；在互聯網網站上提供與酒店、會議室和接待

室有關的商業服務的網上預約；酒吧、餐館；小酒館、咖啡館；茶室；飲食服務；私人廚師服務；

由家庭廚師提供的服務；組織宴會和招待會（食物和飲料）；在互聯網網站上提供與餐館有關

的商業服務的網上預約；與預備食物有關的烹飪建議；烹飪藝術的諮詢服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/30 33215 摩納哥 Mónaco

[210] 編號 N.º : N/107454

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/29

[730] 申請人 Requerente : Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco

 地址 Endereço : Place du Casino, 98000 Monaco

 國籍 Nacionalidade : 摩納哥 Monegasca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 提供禮賓服務；為配合個別客戶需求提供的酒店禮賓服務；替客人安排私人事務，按要求辦理

預約，向客戶提供個人化信息；私人助理；提供接待服務；提供看門服務；管家服務。  

[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

2015/09/30 33215 摩納哥 Mónaco

[210] 編號 N.º : N/107639

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/08

[730] 申請人 Requerente : 史偉莎國際管理有限公司

   LBS INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗爵祿街33A-37A號百勝工廠大廈1樓A及B室

   Units A & B, 1st Floor, Victorious Factory Building, 33A-37A Tseuk Luk Street, San Po 

Kong, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : 廁紙，座廁墊紙，面紙巾，抹手紙，餐紙，紙手巾，廚房萬用紙。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/02 303582937 中國香港 Hong Kong, China

 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“消毒濕紙巾”，因屬其他類

別。 

[210] 編號 N.º : N/107653

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : 史偉莎國際管理有限公司

   LBS INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗爵祿街33A-37A號百勝工廠大廈1樓A及B室

   Units A & B, 1st Floor, Victorious Factory Building, 33A-37A Tseuk Luk Street, San Po 

Kong, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : 清潔建築物（內部）、清掃煙囪。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/02 303582964 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/107654

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : 史偉莎國際管理有限公司

   LBS INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED



N.º 24 — 15-6-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 14335

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗爵祿街33A-37A號百勝工廠大廈1樓A及B室

   Units A & B, 1st Floor, Victorious Factory Building, 33A-37A Tseuk Luk Street, San Po 

Kong, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 潔膚乳液、擦洗溶液、疏通下水道製劑、傢俱及廚房清潔劑、廁所清潔劑、廚房清潔劑、浴室清

潔劑、清潔劑、玻璃清潔劑、去污劑。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/02 303582946 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/107655

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : 史偉莎國際管理有限公司

   LBS INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗爵祿街33A-37A號百勝工廠大廈1樓A及B室

   Units A & B, 1st Floor, Victorious Factory Building, 33A-37A Tseuk Luk Street, San Po 

Kong, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : 衛生紙、紙製手帕、紙餐巾、浴室卷裝紙巾、紙巾、紙手帕。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/02 303582946 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/107656

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : 史偉莎國際管理有限公司

   LBS INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗爵祿街33A-37A號百勝工廠大廈1樓A及B室

   Units A & B, 1st Floor, Victorious Factory Building, 33A-37A Tseuk Luk Street, San Po 

Kong, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : 清潔機出租、清潔建築物（內部）、消毒、滅鼠、滅害蟲（非農業目的）。  
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[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/02 303582946 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/107657

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : 史偉莎國際管理有限公司

   LBS INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗爵祿街33A-37A號百勝工廠大廈1樓A及B室

   Units A & B, 1st Floor, Victorious Factory Building, 33A-37A Tseuk Luk Street, San Po 

Kong, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 消毒設備、水過濾設備、食用水過濾器、水中消毒淨化機、水淨化設備、飲水機、淨水器、濾水

器、水過濾器。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/10 303592314 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/107658

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : 史偉莎國際管理有限公司

   LBS INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗爵祿街33A-37A號百勝工廠大廈1樓A及B室

   Units A & B, 1st Floor, Victorious Factory Building, 33A-37A Tseuk Luk Street, San Po 

Kong, 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 : 40

[511] 服務 Serviços : 水質淨化。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/10 303592314 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/107693

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-

ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; 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 pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hard-

ware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, 

comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunica-

ção com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e 

firmware para computadores; software para computadores (incluindo software descarregá-

vel da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de 

telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para te-

lefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipa-

mento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 
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de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

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

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

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107694

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[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 incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; artigos 

de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos de papelaria ou para uso doméstico; 

material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção 

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

plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/107695

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos e aparelhos de ginástica e de desporto não incluídos noutras 

classes; decorações para árvores de Natal; figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; 

animais empalhados de brincar; jogos de tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, rou-

pas, biberões, casas e aposentos para bonecas; acessórios para bonecas; conjuntos para 

brincar com bonecas; mah-jong; skates (pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); 

móbiles para brincar; ursos de pelúcia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão 

electrónicos, sem ser os concebidos para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas 

de jogos de vídeo para uso doméstico e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas 

delas para serem utilizadas com receptores de televisão; brinquedos; jogos de acção de 

perícia; bonecos articulados e acessórios para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de 

actividades múltiplas para crianças; conjuntos de badminton; balões; bolas de basquete-

bol; brinquedos para o banho; bolas de basebol; bolas de praia; almofadões maleáveis; 

bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; blocos de construção para crianças; bolas de 

bowling; conjuntos de varinhas para fazer bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos 

de jogos de xadrez; cosméticos de brincar para crianças; meias de Natal; figuras de brincar 

coleccionáveis; móbiles para berços; brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; 

brinquedos articulados eléctricos; equipamento vendido em unidades para jogar cartas; 

equipamento de pesca; bolas de golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unida-

des portáteis para jogar jogos electrónicos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzz-

les; cordas de saltar; papagaios de papel; truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; 

brinquedos mecânicos; brinquedos sob a forma de caixas de música; brinquedos musicais; 

jogos de salão; lembranças para festas sob a forma de pequenos brinquedos; jogos para fes-

tas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de 

futebol; piões (brinquedos); brinquedos de apertar; brinquedos empalhados; mesas para té-

nis de mesa; jogos com alvos; bolas de ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de 

brincar; veículos de brincar; trotinetas para brincar; carros de brincar; «kits» para montar 

modelos de brincar; figuras de brincar; mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios 

de brincar; brinquedos de corda; brinquedos com piões e discos; rosetas em papel para 

festas; chapéus em papel para festas; marionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; 

máquinas de lançamento de bolas; máscaras (brinquedos); peças e acessórios para todos os 

produtos atrás citados; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107696

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11
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[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consul-

tadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relaciona-

dos com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas 

locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande va-

riedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-
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formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

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

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

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

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

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

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

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

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 
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com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107697

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

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

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; prestação 

de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de con-

sultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; presta-

ção de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem aos 

utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas e fóruns 

de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma 

base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web 

para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e ligações 

a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; ser-

viços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas Web), 

programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à Inter-

net ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estru-

turas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comunicação 
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por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens auxiliada por computador; 

transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de modems; 

serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamento de 

telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de dados 

por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de serviços de 

telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de infor-

mação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, te-

lex, 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 tem-

po real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferên-

cia e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de 

afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal 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 mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; streaming de material 

áudio na internet; streaming de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; serviços 

de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços de difusão de vídeos, difusão e transmis-

são 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 
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de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107698

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[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; 

entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de 

jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relaciona-

das com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e 

culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planea-

mento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, orga-

nização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e 

direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresen-

tação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhe-

tes 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 

transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 

3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, 

produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material 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 en-

tretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas 

de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de repor-
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tagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, 

actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por 

satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e servi-

ços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento televisivos; 

provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos 

de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de programas de 

televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e 

texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, 

desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento 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 espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, ex-

posições e espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposi-

ção e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas 

artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; 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; fornecimento de jogos de vídeo, jogos 

de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de 

computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de 

fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipa-

mentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tra-

dução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão 

de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento 

de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107699

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited



14346 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 24 期 —— 2016 年 6 月 15 日

 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; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados 

interactivas apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades 

desportivas, concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; 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 audio-

conferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videocon-

ferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não 

descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações infor-

máticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 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 inteli-

gentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação 

de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas 

informáticos; serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de liga-

ção directa entre utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software 

informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimen-

to 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 electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não 

electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de 

produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, 

escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes informá-

ticas; 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 (serviços de segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; 
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segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-

cações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de 

redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança informática; serviços informáticos 

relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de da-

dos; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação em 

nuvem; aluguer de software de entretenimento; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107700

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-

ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 
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software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hard-

ware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, 

comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunica-

ção com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e 

firmware para computadores; software para computadores (incluindo software descarregá-

vel da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de 

telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para te-

lefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipa-

mento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

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

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

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107701

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[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 incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; artigos 

de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos de papelaria ou para uso doméstico; 

material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção 

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

plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; blocos 
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de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107702

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos e aparelhos de ginástica e de desporto não incluídos noutras 

classes; decorações para árvores de Natal; figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; 

animais empalhados de brincar; jogos de tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, rou-

pas, biberões, casas e aposentos para bonecas; acessórios para bonecas; conjuntos para 

brincar com bonecas; mah-jong; skates (pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); 

móbiles para brincar; ursos de pelúcia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão 

electrónicos, sem ser os concebidos para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas 

de jogos de vídeo para uso doméstico e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas 

delas para serem utilizadas com receptores de televisão; brinquedos; jogos de acção de 

perícia; bonecos articulados e acessórios para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de 

actividades múltiplas para crianças; conjuntos de badminton; balões; bolas de basquete-

bol; brinquedos para o banho; bolas de basebol; bolas de praia; almofadões maleáveis; 

bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; blocos de construção para crianças; bolas de 

bowling; conjuntos de varinhas para fazer bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos 

de jogos de xadrez; cosméticos de brincar para crianças; meias de Natal; figuras de brincar 

coleccionáveis; móbiles para berços; brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; 

brinquedos articulados eléctricos; equipamento vendido em unidades para jogar cartas; 

equipamento de pesca; bolas de golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unida-

des portáteis para jogar jogos electrónicos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzz-

les; cordas de saltar; papagaios de papel; truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; 

brinquedos mecânicos; brinquedos sob a forma de caixas de música; brinquedos musicais; 

jogos de salão; lembranças para festas sob a forma de pequenos brinquedos; jogos para fes-

tas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de 

futebol; piões (brinquedos); brinquedos de apertar; brinquedos empalhados; mesas para té-

nis de mesa; jogos com alvos; bolas de ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de 
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brincar; veículos de brincar; trotinetas para brincar; carros de brincar; «kits» para montar 

modelos de brincar; figuras de brincar; mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios 

de brincar; brinquedos de corda; brinquedos com piões e discos; rosetas em papel para 

festas; chapéus em papel para festas; marionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; 

máquinas de lançamento de bolas; máscaras (brinquedos); peças e acessórios para todos os 

produtos atrás citados; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107703

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consul-

tadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relaciona-

dos com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas 

locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande va-

riedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 
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linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

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

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

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

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

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

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

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

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

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107704

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

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

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 
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remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; prestação 

de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de con-

sultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; presta-

ção de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem aos 

utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas e fóruns 

de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma 

base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web 

para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e ligações 

a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; ser-

viços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas Web), 

programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à Inter-

net ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estru-

turas 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 radiomensagem; aluguer de modems; 

serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamento de 

telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de dados 

por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de serviços de 

telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de infor-

mação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, te-

lex, 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 tem-

po real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferên-

cia e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de 

afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal 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 mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; streaming de material 

áudio na internet; streaming de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; serviços 

de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços de difusão de vídeos, difusão e transmis-

são 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 
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encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107705

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[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; 

entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de 

jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relaciona-

das com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e 

culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planea-

mento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, orga-

nização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e 

direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresen-
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tação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhe-

tes 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 

transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 

3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, 

produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material 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 en-

tretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas 

de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de repor-

tagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, 

actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por 

satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e servi-

ços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento televisivos; 

provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos 

de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de programas de 

televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e 

texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, 

desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento 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 espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, ex-

posições e espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposi-

ção e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas 

artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; 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; fornecimento de jogos de vídeo, jogos 

de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de 

computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de 

fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipa-

mentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tra-

dução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão 

de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento 

de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos; tudo incluído na classe 41.



14356 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 24 期 —— 2016 年 6 月 15 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107706

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/11

[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; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados 

interactivas apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades 

desportivas, concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; 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 audio-

conferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videocon-

ferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não 

descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações infor-

máticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 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 inteli-

gentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação 

de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas 

informáticos; serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de liga-

ção directa entre utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software 

informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimen-

to 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 
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personalizada de bases de dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação 

de sinais informáticos e electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não 

electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de 

produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, 

escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes informá-

ticas; 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 (serviços de segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-

cações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de 

redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança informática; serviços informáticos 

relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de da-

dos; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação em 

nuvem; aluguer de software de entretenimento; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107912

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos curtos; casacos de penas; casacos resistentes ao vento; casacos; cami-

solões; vestuário impermeável; camisolas de lã; pulóveres; roupas de malha (vestuário); 

casacos de malha; coletes; coletes de fato; camisas; pólos; enxovais de recém-nascidos 

(vestuário); vestuário à prova-de-água; vestidos de noiva; calças; calças elásticas; calças 

para «jogging»; camisolas; calças de fato-de-treino; fatos; saias; vestidos; calças de malha; 

roupas de praia; vestuário de natação (fatos de banho); vestidos de noite; robes; camisas 

de noite de seda; vestuário para dormir; robes para dormir de estilo japonês («Nemaki»); 

pijamas; roupões de banho; roupa interior; camisolas interiores; espartilhos (vestuário in-

terior); combinações de roupa feminina (vestuário); camisas de senhora; ceroulas e cuecas; 

combinações; cuecas de mulher; calções e boxers; calções de banho; soutiãs; saiotes; meias; 

camisolas interiores de alças; t-shirts; camisolas caveadas; túnicas; casacos (vestuário); ves-

tuário tradicional Japonês; calças de ganga; luvas e luvas de lã (vestuário); lenços; gravatas; 

laços; xailes; lenços estampados para o pescoço; cintas; cachecóis (vestuário); aquecedores 

de orelhas (vestuário); chapelaria; chapéus; bonés (artigos para a cabeça); peúgas; meias de 



14358 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 24 期 —— 2016 年 6 月 15 日

nylon; ligas; suspensórios para meias; suspensórios; cintas; cintos para vestuário; casulas; 

bandas para vestir; toucas de freira; manípulos (estolas de sacerdores); toucas de banho; 

máscaras de dormir; calçado; acessórios de metal para calçado; tamancos de madeira em 

estilo Japonês («Geta»); sandálias em estilo Japonês («Zori»); chinelos; sandálias; sapatos 

e botas; calçado desportivo; botas para desporto; trajes e máscaras de carnaval; vestuário 

para desporto; chuteiras; punhos de desporto (vestuário); colãs; anoraques (parkas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107913

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/19

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Venda a retalho, venda por grosso e serviços de distribuição (excluindo os serviços de 

transporte) incluindo em relação a vestuário, calçado, chapelaria, meias, cintos para vestuá-

rio, luvas e luvas de lã (vestuário), lenços, fraldas, sacos, pochetes, mochilas, sacolas para 

todos os fins, pastas, malões de viagem, sacos de desporto, malas de viagem, carteiras, bol-

sas, carteiras porta-cartões, carteiras porta-chaves, sacos vazios para cosméticos, estojos 

de maquilhagem não ajustados, guarda-chuvas, guarda-sóis, cosméticos, artigos de higiéne 

pessoal, dentífricos, sabonetes, detergentes, perfumaria, óculos, óculos graduados, óculos 

de sol, óculos de protecção, relógios de bolso, relógios, joalharia, ornamentos pessoais de 

metais preciosos, pedras preciosas semi-forjadas e suas imitações, mobiliário, almofadas, 

roupa de cama, estojos de almofadões e colchas (em linho), artigos têxteis para uso pessoal 

(excepto para vestuário), toalhas de tecido para o rosto, lenços de bolso de tecido, toalhas 

de tecido, tecidos, artigos para cama, toalhas de mesa de tecido, brinquedos, bonecas, 

equipamento de cozinha, utensílios de limpeza, utensílios para lavar a louça, equipamen-

to para uso doméstico, artigos pessoais, papel, artigos de papelaria, artigos desportivos; 

promoção de vendas para terceiros, incluindo em relação a vestuário, calçado, chapelaria, 

meias, cintos para vestuário, luvas e luvas de lã (vestuário), lenços, fraldas, sacos, pochetes, 

mochilas, sacolas para todos os fins, pastas, malões de viagem, sacos de desporto, malas 

de viagem, carteiras, bolsas, carteiras porta-cartões, carteiras porta-chaves, sacos vazios 

para cosméticos, estojos de maquilhagem não ajustados, guarda-chuvas, guarda-sóis, cos-

méticos, artigos de higiéne pessoal, dentífricos, sabonetes, detergentes, perfumaria, óculos, 

óculos graduados, óculos de sol, óculos de protecção, relógios de bolso, relógios, joalharia, 

ornamentos pessoais de metais preciosos, pedras preciosas semi-forjadas e suas imitações, 

mobiliário, almofadas, roupa de cama, estojos de almofadões e colchas (em linho), artigos 

têxteis para uso pessoal (excepto para vestuário), toalhas de tecido para o rosto, lenços de 

bolso de tecido, toalhas de tecido, tecidos, artigos para cama, toalhas de mesa de tecido, 

brinquedos, bonecas, equipamento de cozinha, utensílios de limpeza, utensílios para lavar 

a louça, equipamento para uso doméstico, artigos pessoais, papel, artigos de papelaria, 

artigos desportivos; publicidade; publicidade via internet; publicidade por folhetos; publi-

cidade em revistas; publicidade em jornais; publicidade televisiva; publicidade na rádio; 

publicidade no trânsito; publicidade no interior e/ou exterior de veículos; publicidade exte-

rior; divulgação de materiais publicitários na rua e em janelas de lojas; aluguer de material 
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publicitário; demonstração de produtos; fornecimento de informações comerciais sobre 

vendas de produtos; agências de importação-exportação; publicidade directa por correio; 

organização e produção de materiais publicitários; planeamento de publicidade; marketing; 

pesquisa de marketing; gestão de negócios; análise de gestão de negócios; consultoria em-

presarial; assistência de gestão comercial e industrial; administração de negócios; organi-

zação de desfiles de moda para fins promocionais; organização de exposições e feiras com 

fins comerciais ou publicitários; serviços de escritório; serviços de taquigrafia; transcrição; 

reprodução de documentos; arquivamento de documentos ou de fitas-magnéticas; operação 

de computadores, máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máquinas semelhantes 

de escritório; redacção de publicidade; angariação de assinaturas de jornais; decoração de 

montras; processamento administrativo pedidos de compra; extractos de contas; serviços 

de franquia (compras em grupo, publicidade em grupo); serviços de consultoria de fran-

quia e de apoio a empresas; serviços nesta classe relativos a programas de fidelização e 

sistemas de incentivos; serviços de aprovisionamento, incluindo a aquisição de tecnologia, 

produtos e serviços para outras empresas; gestão da cadeia de fornecedores; planeamento 

de inventário; compilação de estatísticas de negócios; serviços de contabilidade; serviços de 

pesquisa, análise e informação relativos a negócios; realização de leilões; serviços de recru-

tamento de pessoal; recepção de visitantes em edifícios; aluguer de máquinas de escrever 

e máquinas fotocopiadoras; fornecimento de informação sobre o mercado de trabalho; alu-

guer de máquinas de venda automática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107958

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/20

[730] 申請人 Requerente : 凱特凱利公司

   The L Company

 地址 Endereço : 大韓民國首爾特別市麻浦區臥牛山路133（西橋洞101號內左邊）

   (Seogyo-dong,Left side of 101),133,Wausan-ro,Mapo-gu,Seoul 04053,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 : 26

[511] 產品 Produtos : 髮帶；服裝花邊；編帶；流蘇（縫紉用品）；男子服裝用飾帶（縫紉品）；鬆緊帶；繡花飾品；頭

飾（小絨球）；頭髮夾（髮夾）；胸針（服裝配件）；髮用裝飾品；條狀髮夾（髮夾）；髮針；髮用

蝴蝶結；紐扣；刺繡；羽毛（服裝飾件）；玫瑰花飾（縫紉用品）；貼花（縫紉用品）；裝飾徽章

（扣）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/107959

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/20

[730] 申請人 Requerente : 凱特凱利公司

   The L Company
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 地址 Endereço : 大韓民國首爾特別市麻浦區臥牛山路133（西橋洞101號內左邊）

   (Seogyo-dong,Left side of 101),133,Wausan-ro,Mapo-gu,Seoul 04053,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 : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；首飾盒（匣子或盒子）；手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；胸針（首飾）；鏈（首

飾）；項鍊（首飾）；領帶夾；珠寶首飾；珍珠（珠寶）；次寶石；寶石；人造珠寶；戒指（首飾）；

帽子裝飾品（貴重金屬）；耳環；別針（首飾）；手錶；錶盒（禮品）；貴重金屬飾針。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108086

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/25

[730] 申請人 Requerente : LEHMAN BUSH (HK) LIMITED

 地址 Endereço : Suite 3313, Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Consultoria de gestão profissional; consultoria de gestão e organização de empresas; servi-

ços de assessoria para gestão de empresas; serviços de assessoria relacionados com planea-

mento de negócio; serviços de assessoria de empresas relacionados com a criação de negó-

cio; assessoria de negócios; serviços de assessoria de negócios incluindo aconselhamento 

sobre as estratégias corporativas e reestruturação, fusões, aquisições, empresas conjuntas, 

franquias, vendas e compras de negócios e liquidação de empresas; serviços de assessoria 

de empresas facilitar as transacções de negócio; serviços de assessoria relacionada com 

gestão do risco de negócios; consultoria negócio relacionada com a franquia; administração 

comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; previsões económicas; 

informações de negócios; serviços de assessoria relacionada com publicidade, actividades 

promocionais e relações públicas; publicidade; administração de empresas; serviços de es-

critório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108087

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/25

[730] 申請人 Requerente : LEHMAN BUSH (HK) LIMITED

 地址 Endereço : Suite 3313, Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Consultoria de investimento; consultoria profissional e serviços de assessoria relacionada 

com investimento, financeiro e risco-país; serviços financeiros e monetários; serviços de 

consultoria profissional e assessoria em relação de estruturação de angariação de capital 
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social; assessoria financeira na área do capital próprio, investimentos financeiros de capital 

próprio, investimento de fundos de capital próprio, e financiamento de capital próprio; ser-

viços de assessoria financeira relacionada com fusões e aquisições; serviços de consultoria 

profissional e assessoria relacionada com iniciativas estratégicas financeiras, reestruturação 

financeira, investimento, subvenções e financiamento de empréstimos, controlo de crédito; 

serviços de consultoria profissional e assessoria relacionada com gestão de risco financeiro; 

serviços de consultoria económia financeira; bancários; investimentos de capital; avaliações 

fiscais; avaliação financeira (seguros, bancos, imobiliário); avaliação de assessoria financei-

ra corporativa; serviços financeiros; gestão financeira; serviços de liquidação de negócios 

(financeiros); consultoria e informação financeira; assuntos monetários; seguros; subscrição 

de seguros; corretagem de seguros; agências para a cobrança de dívidas; investigação do 

crédito; avaliação de objectos de arte; assuntos imobiliários; agências imobiliárias; serviços 

de consultoria profissional e assessoria relacionada com avaliações imobiliárias; garantias; 

fomento comercial; fiduciários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108088

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/25

[730] 申請人 Requerente : LEHMAN BUSH (HK) LIMITED

 地址 Endereço : Suite 3313, Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway 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 : 45

[511] 服務 Serviços : Licenciamento de propriedade intelectual; licenciamento de tecnologia; serviços de consul-

toria de aconselhamento de licenciamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108223

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/26

[730] 申請人 Requerente : Tangs Department Limited

 地址 Endereço : 23rd Floor Guangdong Investment Tower, 148 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Artigos de vestuário exterior, nomeadamente casacos e gabardines; vestuário imper meável, 

nomeadamente casacos desportivos impermeáveis; vestuários protectores do vento, nomea-

damente casacos protectores do vento e calças protectoras do vento; roupa de couro, nome-

adamente casacos de couro e calças de couro; fatos, fatos-calça, casacos; blazers; coletes; 

vestuário leve e roupa para desporto, nomeadamente calças, calções, vestidos, saias, cami-

sas, blusas, T-shirts, camisolas de treino e calças de ganga; artigos de malha, nomeadamen-

te camisolas de lã, blusões, pulôveres e casacos de malha; vestuário para a noite; camisas 

de noite; vestidos de noite; penteadores; pijamas; robes; roupões de banho; camisolas; cor-

petes; roupa interior; roupa de baixo; roupa interior de senhora; ligas; cintos de ligas; meias 
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de vidro; meias-calças; meias altas; peúgas; calçado; cachecóis; gravatas; laços de pescoço; 

gravatas largas; lenços de cabeça; agasalhos; xailes; chapelaria; chapéus; bonés; luvas; cin-

tos; fatos de banho e aventais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108224

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/26

[730] 申請人 Requerente : Tangs Department Limited

 地址 Endereço : 23rd Floor Guangdong Investment Tower, 148 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho relacionados com sabonetes, artigos de perfumaria, óleos es-

senciais, artigos de higiene pessoal, cosméticos, loções para o cabelo, sprays para perfumar 

quartos, sprays aromáticos para interiores, água-de-colónia, velas perfumadas para inte-

riores, acessórios para telefones móveis, óculos e óculos de sol e seus acessórios, artigos de 

joalharia, relógios e relógios de parede e de mesa, botões de punho, alfinetes de gravata e 

argolas para chaves, artigos de papelaria e instrumentos de escrita, artigos de couro e to-

dos os tipos de sacos e estojos, baús de viagem, malas de viagem, cintos e carteiras, porta-

-cartões, etiquetas para malas de viagem, bolsas e porta-moedas, chapéus-de-chuva, porta-

-notas, livros de bolso e carteiras de bolso, porta-cartões, sacos para alpinismo, sacos de 

lona para acampamento, mochilas de campismo, sacos de viagem para vestuário e porta-

-fatos, malas pequenas de viagem, estojos e sacos para artigos de higiene pessoal, estojos 

de beleza, sacos de toilette e sacos de maquilhagem, bengalões e bengalas, assentos em 

vara portáteis, móveis, molduras, travesseiros, utensílios para uso doméstico e para a cozi-

nha, espelhos, molduras, travesseiros, guarda-jóias, caixas de madeira ou plástico, artigos 

decorativos para a casa, peças e acessórios para todos os artigos acima mencionados, mol-

duras para fotografias, utensílios e recipientes para uso doméstico e para a cozinha, caixas, 

candelabros, artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes, tigelas, 

pratos, artigos de cozinha, candelabros, castiçais, ornamentos em porcelana, pauzinhos, 

bases para copos, cafeteiras, chaleiras, recipientes para uso doméstico e para a cozinha, 

faiança, artigos em cristal, copos, garrafas de cristal, pratos, vidros, canecas, individuais 

de mesa, louça, artigos de porcelana, jarras, louça de barro, tampas de garrafas, louça de 

mesa, tabuleiros, vasos, obras de arte, em porcelana, terracota ou vidro, tecidos, roupa de 

banho, cobertores de cama, roupa de cama, colchas de cama, lençóis de cama, colchas de 

malha para cama, mantas, toalhas de mesa, vestuário, calçado e chapelaria, jogos e objec-

tos para brincar; serviços de encomendas por correio; agregação, para o benefício de ter-

ceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes uma conveniente apreciação 

e aquisição desses produtos em estabelecimentos comerciais; agregação, para o benefício 

de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes a conveniente aprecia-

ção e compra desses produtos a partir dum catálogo de mercadorias gerais por encomendas 

por correio ou por meios de telecomunicações; agregação, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes a conveniente apreciação e compra 

desses produtos através de páginas de mercadorias gerais da Internet; serviços de aconse-
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lhamento, promoção através do fornecimento de ligações patrocinadas para rede global de 

terceiros; serviços de publicidade; serviços de assistência e informação relacionados com 

todos os supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108243

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-

ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; 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 pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hard-

ware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, 
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comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunica-

ção com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e 

firmware para computadores; software para computadores (incluindo software descarregá-

vel da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de 

telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para te-

lefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipa-

mento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

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

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

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108244

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[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 incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; artigos 

de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos de papelaria ou para uso doméstico; 

material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção 

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

plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108245

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; vestuário para bebés e crianças; rou-

pões de banho; sandálias e chinelas de banho; fatos de banho; calções de banho; vestuário 

de praia; cintos; suspensórios; boinas; babeiros, não em papel; boas [agasalhos para o pes-

coço]; corpetes [lingerie]; suspensórios para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções para 

vestir; camisolas; palas de bonés; bonés [chapelaria]; toucas para duche; vestuário casual; 

chemisettes [peitilhos de camisa]; vestuário; vestuário para ginástica; vestuário de couro e 

imitação de couro; casacos; sobretudos; protectores de colarinhos; colarinhos [vestuário]; 

combinações [vestuário]; corselets; espartilhos [roupa interior]; trajes de máscaras; punhos; 

vestuário para ciclistas; vestuário para dança; colarinhos destacáveis; ceroulas [vestuário]; 

dress shields; roupões; tapa-orelhas [vestuário]; vestidos para festas de fantasia; fezzes; 

coletes para a pesca; abafos para os pés, não electricamente aquecidos; calçado; armações 

para chapéus [esqueletos]; vestidos; estolas de pele; peles [vestuário]; polainas, tiras para 

polainas, cintos de ligas; gabardinas [vestuário]; cintas; luvas [vestuário]; chapéus; chapéus 

de papel [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; chapelaria para vestir; saltos e biquei-

ras para calçado; capuzes [vestuário]; jaquetas [vestuário]; jaquetas acolchoadas [vestuário]; 

jerseys [vestuário]; camisolas [frentes de camisa]; roupa de malha [vestuário]; vestuário de 

senhora; enxovais [vestuário]; roupa para o corpo [peças de roupa]; forros pronto-a-vestir 

[partes de vestuário]; librés; manípulos; mantilhas; máscaras para dormir; vestuário de 

homem; mitras [chapéus]; mitras [chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; ves-

tuário para motoristas; regalos [vestuário]; fraldas de matérias têxteis (fraldas); gravatas; 

lenços para o pescoço; roupa de noite, roupa de exterior; macacões; casacos compridos; 

calças; vestuário de papel; pelerines; capas; saiotes; lenços de bolso; bolsos para vestuário; 

pullovers; pijamas; vestuário para a chuva; roupa pronto-a-vestir; roupões de banho; sáris; 

faixas para vestir; lenços de pescoço; xailes; peitilhos de camisa; encaixes de camisa; ca-

misas; agasalhos para os ombros; camisolas de alças; saias; solidéus; combinações [roupa 

interior]; guarda-pós; polainas; fatos para a neve; peúgas, meias e hoisery, incluindo meias-

-calça e panty hose; vestuário desportivo e vestuário para fazer desporto; tachas, espigões e 

acessórios de metal para calçado; fatos; viseiras para o sol; suspensórios; roupa interior ab-

sorvente da transpiração [roupa interior]; malhas; fatos de banho; teddies [roupa interior]; 

t-shirts; meias-calça; togas; cartolas; faixas para calças; turbantes; roupa interior; roupa 

interior anti-transpiração; cuecas; roupas de baixo; roupas de baixo anti-transpiração; uni-

formes; gáspeas para calçado; véus [vestuário]; coletes; viseiras [chapelaria]; coletes; roupa 

impermeável; orlas para botas e sapatos, calcanhares, solas, solas interiores/palmilhas, 

dispositivos antiderrapantes para calçado; fatos para esqui aquático; toucas; faixas para os 

pulsos [vestuário]; calcinhas; camisolas interiores para desporto; acessórios para todos os 

produtos supracitados; tudo incluído na classe 25.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108246

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos e aparelhos de ginástica e de desporto não incluídos noutras 

classes; decorações para árvores de Natal; figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; 

animais empalhados de brincar; jogos de tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, rou-

pas, biberões, casas e aposentos para bonecas; acessórios para bonecas; conjuntos para 

brincar com bonecas; mah-jong; skates (pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); 

móbiles para brincar; ursos de pelúcia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão 

electrónicos, sem ser os concebidos para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas 

de jogos de vídeo para uso doméstico e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas 

delas para serem utilizadas com receptores de televisão; brinquedos; jogos de acção de 

perícia; bonecos articulados e acessórios para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de 

actividades múltiplas para crianças; conjuntos de badminton; balões; bolas de basquete-

bol; brinquedos para o banho; bolas de basebol; bolas de praia; almofadões maleáveis; 

bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; blocos de construção para crianças; bolas de 

bowling; conjuntos de varinhas para fazer bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos 

de jogos de xadrez; cosméticos de brincar para crianças; meias de Natal; figuras de brincar 

coleccionáveis; móbiles para berços; brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; 

brinquedos articulados eléctricos; equipamento vendido em unidades para jogar cartas; 

equipamento de pesca; bolas de golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unida-

des portáteis para jogar jogos electrónicos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzz-

les; cordas de saltar; papagaios de papel; truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; 

brinquedos mecânicos; brinquedos sob a forma de caixas de música; brinquedos musicais; 

jogos de salão; lembranças para festas sob a forma de pequenos brinquedos; jogos para fes-

tas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de 

futebol; piões (brinquedos); brinquedos de apertar; brinquedos empalhados; mesas para té-

nis de mesa; jogos com alvos; bolas de ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de 

brincar; veículos de brincar; trotinetas para brincar; carros de brincar; «kits» para montar 

modelos de brincar; figuras de brincar; mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios 

de brincar; brinquedos de corda; brinquedos com piões e discos; rosetas em papel para 

festas; chapéus em papel para festas; marionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; 

máquinas de lançamento de bolas; máscaras (brinquedos); peças e acessórios para todos os 

produtos atrás citados; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/108247

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-
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ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

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

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

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

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

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

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-
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tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

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

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108248

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-
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ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 

informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; servi-

ços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços 

de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de 

cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-

tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agên-

cia para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de be-

neficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de 

máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas 

automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços 

de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção; 

agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; 

tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108249

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

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

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; prestação 

de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de con-

sultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; presta-

ção de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem aos 

utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e fóruns 

de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma 

base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web 

para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e ligações 
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a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; ser-

viços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas Web), 

programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à Inter-

net ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estru-

turas 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 radiomensagem; aluguer de modems; 

serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamento de 

telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de dados 

por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de serviços de 

telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de infor-

mação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, te-

lex, 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 tem-

po real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferên-

cia e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de 

afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal 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 mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; streaming de material 

áudio na internet; streaming de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; serviços 

de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços de difusão de vídeos, difusão e transmis-

são 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 
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em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108250

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação (transporte) por GPS; provisão de informação relacionada com via-

gens e turismo através da internet ou através de redes de telecomunicações; provisão de 

uma base de dados interactiva em linha apresentando informações sobre estradas, viagens, 

navegação, trânsito e pontos de interesse (viagens); provisão de informação a viajantes 

relacionadas com preços, horários e transporte público; informações sobre viagens e turís-

ticas e serviços de guias; serviços de planeamento de rotas de viagem; arranjo de viagens; 

serviços de agência de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagem; arranjo de via-

gens e informações relacionadas com os mesmos, todos fornecidos em linha através de uma 

base de computador ou da internet; viagens de iates e/ou de barco; provisão de direcção 

para condução para fins de viagens; aluguer de sistemas de navegação; transporte; provisão 

de informações sobre estradas e trânsito; serviços de provisão de navegação e serviços de 

informação, nomeadamente informação relacionada com trânsito e congestionamento de 

trânsito; transporte de mercadorias e de passageiros; transporte por veículos; transporte 

aéreo; aluguer de veículos; serviços de aluguer de veículos; serviços de chauffeur; trans-

porte por pipe-lines; serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; provisão 

exploração de zonas de pista de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de 

aviação, pistas de aterragem e pistas de descolagem; serviços de embalagem; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; armazenamento físico de dados e documentos arma-

zenados electronicamente; entrega de mensagens; entrega de mercadorias por encomenda 

postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de corretagem 

de navios; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de 

mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou 
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de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; dis-

tribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição 

e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de 

instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; aluguer e/ou leasing de cadei-

ras de rodas; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou 

leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing 

de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento me-

cânicos; administração de lugares de estacionamento; serviços de parque de estacionamen-

to para veículos; exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de contentores; 

aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou 

acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domés-

ticos; recolha de resíduos e lixos industriais; serviços de consultadoria, informação e asses-

soria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108251

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[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; 

entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de 

jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relaciona-

das com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e 

culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planea-

mento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, orga-

nização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e 

direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresen-

tação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhe-

tes 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 

transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 

3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, 

produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou 

audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela 



14374 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 24 期 —— 2016 年 6 月 15 日

internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de en-

tretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas 

de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de repor-

tagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, 

actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por 

satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e servi-

ços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento televisivos; 

provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos 

de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de programas de 

televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e 

texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, 

desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento 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 espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, ex-

posições e espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposi-

ção e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas 

artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; 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; fornecimento de jogos de vídeo, jogos 

de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de 

computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de 

fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipa-

mentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tra-

dução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão 

de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento 

de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108252

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27



N.º 24 — 15-6-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 14375

[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; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados 

interactivas apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades 

desportivas, concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; 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 audio-

conferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videocon-

ferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não 

descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações infor-

máticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 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 inteli-

gentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação 

de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas 

informáticos; serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de liga-

ção directa entre utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software 

informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimen-

to 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 descodifica-

ção de sinais informáticos e electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes 

não electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de 

produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, 

escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes informá-

ticas; 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 
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computadores (serviços de segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-

cações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de 

redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança informática; serviços informáticos 

relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de da-

dos; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação em 

nuvem; aluguer de software de entretenimento; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108253

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

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

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

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

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

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; criação, compilação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços funerários; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/108254

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desempe-

nho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e con-

teúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); soft-

ware de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comunica-

ção para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos através 

de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software de com-

putador sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicativos 

de software para uso com dispositivos móveis; software informático para o processamento 

de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; software descarregável para facilitar 

a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; 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 pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, car-

regadores de baterias; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; har-

dware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, 

comutadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunica-

ção com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e 

firmware para computadores; software para computadores (incluindo software descarregá-

vel da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de 

telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para te-

lefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipa-

mento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para 

telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 
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de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

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

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

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108255

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[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 incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; artigos 

de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos de papelaria ou para uso doméstico; 

material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção 

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

plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; blocos 

de impressão; livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendá-

rios, etiquetas de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; 

directórios impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico 

e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, 

cartões de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codifica-

dos e magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impres-

são; anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108256

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; vestuário para bebés e crianças; rou-

pões de banho; sandálias e chinelas de banho; fatos de banho; calções de banho; vestuário 

de praia; cintos; suspensórios; boinas; babeiros, não em papel; boas [agasalhos para o pes-

coço]; corpetes [lingerie]; suspensórios para vestuário [suspensórios]; soutiens; calções para 

vestir; camisolas; palas de bonés; bonés [chapelaria]; toucas para duche; vestuário casual; 

chemisettes [peitilhos de camisa]; vestuário; vestuário para ginástica; vestuário de couro e 

imitação de couro; casacos; sobretudos; protectores de colarinhos; colarinhos [vestuário]; 

combinações [vestuário]; corselets; espartilhos [roupa interior]; trajes de máscaras; punhos; 

vestuário para ciclistas; vestuário para dança; colarinhos destacáveis; ceroulas [vestuário]; 

dress shields; roupões; tapa-orelhas [vestuário]; vestidos para festas de fantasia; fezzes; 

coletes para a pesca; abafos para os pés, não electricamente aquecidos; calçado; armações 

para chapéus [esqueletos]; vestidos; estolas de pele; peles [vestuário]; polainas, tiras para 

polainas, cintos de ligas; gabardinas [vestuário]; cintas; luvas [vestuário]; chapéus; chapéus 

de papel [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; chapelaria para vestir; saltos e biquei-

ras para calçado; capuzes [vestuário]; jaquetas [vestuário]; jaquetas acolchoadas [vestuário]; 

jerseys [vestuário]; camisolas [frentes de camisa]; roupa de malha [vestuário]; vestuário de 

senhora; enxovais [vestuário]; roupa para o corpo [peças de roupa]; forros pronto-a-vestir 

[partes de vestuário]; librés; manípulos; mantilhas; máscaras para dormir; vestuário de 

homem; mitras [chapéus]; mitras [chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; ves-

tuário para motoristas; regalos [vestuário]; fraldas de matérias têxteis (fraldas); gravatas; 

lenços para o pescoço; roupa de noite, roupa de exterior; macacões; casacos compridos; 

calças; vestuário de papel; pelerines; capas; saiotes; lenços de bolso; bolsos para vestuário; 

pullovers; pijamas; vestuário para a chuva; roupa pronto-a-vestir; roupões de banho; sáris; 

faixas para vestir; lenços de pescoço; xailes; peitilhos de camisa; encaixes de camisa; ca-

misas; agasalhos para os ombros; camisolas de alças; saias; solidéus; combinações [roupa 

interior]; guarda-pós; polainas; fatos para a neve; peúgas, meias e hoisery, incluindo meias-

-calça e panty hose; vestuário desportivo e vestuário para fazer desporto; tachas, espigões e 

acessórios de metal para calçado; fatos; viseiras para o sol; suspensórios; roupa interior ab-

sorvente da transpiração [roupa interior]; malhas; fatos de banho; teddies [roupa interior]; 

t-shirts; meias-calça; togas; cartolas; faixas para calças; turbantes; roupa interior; roupa 

interior anti-transpiração; cuecas; roupas de baixo; roupas de baixo anti-transpiração; uni-

formes; gáspeas para calçado; véus [vestuário]; coletes; viseiras [chapelaria]; coletes; roupa 

impermeável; orlas para botas e sapatos, calcanhares, solas, solas interiores/palmilhas, 

dispositivos antiderrapantes para calçado; fatos para esqui aquático; toucas; faixas para os 

pulsos [vestuário]; calcinhas; camisolas interiores para desporto; acessórios para todos os 

produtos supracitados; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108257

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos e aparelhos de ginástica e de desporto não incluídos noutras 

classes; decorações para árvores de natal; figurinhas (brinquedos); figurinhas de pelúcia; 

animais empalhados de brincar; jogos de tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, rou-

pas, biberões, casas e aposentos para bonecas; acessórios para bonecas; conjuntos para 

brincar com bonecas; mah-jong; skates (pranchas de rodízios); bolas de sabão (brinquedos); 

móbiles para brincar; ursos de pelúcia; máscaras de brincar; jogos e aparelhos de diversão 

electrónicos, sem ser os concebidos para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas 

de jogos de vídeo para uso doméstico e máquinas de jogos de vídeo portáteis, nenhumas 

delas para serem utilizadas com receptores de televisão; brinquedos; jogos de acção de 

perícia; bonecos articulados e acessórios para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de 

actividades múltiplas para crianças; conjuntos de badminton; balões; bolas de basquete-

bol; brinquedos para o banho; bolas de basebol; bolas de praia; almofadões maleáveis; 

bonecas feitas de saquinhos cheios de feijões; blocos de construção para crianças; bolas de 

bowling; conjuntos de varinhas para fazer bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos 

de jogos de xadrez; cosméticos de brincar para crianças; meias de natal; figuras de brincar 

coleccionáveis; móbiles para berços; brinquedos para berços; discos de lançar para brincar; 

brinquedos articulados eléctricos; equipamento vendido em unidades para jogar cartas; 

equipamento de pesca; bolas de golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unida-

des portáteis para jogar jogos electrónicos; bolas de hóquei; brinquedos insufláveis; puzz-

les; cordas de saltar; papagaios de papel; truques de magia; berlindes; jogos manipuláveis; 

brinquedos mecânicos; brinquedos sob a forma de caixas de música; brinquedos musicais; 

jogos de salão; lembranças para festas sob a forma de pequenos brinquedos; jogos para fes-

tas; cartas de jogar; brinquedos de pelúcia; marionetas; patins; bolas de borracha; bolas de 

futebol; piões (brinquedos); brinquedos de apertar; brinquedos empalhados; mesas para té-

nis de mesa; jogos com alvos; bolas de ténis; figuras de acção (brinquedos); baldes e pás de 

brincar; veículos de brincar; trotinetas para brincar; carros de brincar; «kits» para montar 

modelos de brincar; figuras de brincar; mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios 

de brincar; brinquedos de corda; brinquedos com piões e discos; rosetas em papel para 

festas; chapéus em papel para festas; marionetes, artigos de fantoche; maquetes de brincar; 

máquinas de lançamento de bolas; máscaras (brinquedos); peças e acessórios para todos os 

produtos atrás citados; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108258

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 
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para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

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

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 
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venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

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

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

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

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

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

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

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-
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cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108259

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 

informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; servi-

ços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços 

de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de 

cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-

tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agên-

cia para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 
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informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de be-

neficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de 

máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas 

automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços 

de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção; 

agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; 

tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108260

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

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

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; prestação 

de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de con-

sultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; presta-

ção de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem aos 

utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e fóruns 

de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma 

base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web 

para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e ligações 

a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; ser-

viços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas Web), 

programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à Inter-

net ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estru-

turas 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 radiomensagem; aluguer de modems; 

serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamento de 

telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de dados 

por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de serviços de 
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telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de infor-

mação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, te-

lex, 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 tem-

po real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferên-

cia e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de 

afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal 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 mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; streaming de material 

áudio na internet; streaming de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; serviços 

de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços de difusão de vídeos, difusão e transmis-

são de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108261

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação (transporte) por GPS; provisão de informação relacionada com via-

gens e turismo através da internet ou através de redes de telecomunicações; provisão de 

uma base de dados interactiva em linha apresentando informações sobre estradas, viagens, 

navegação, trânsito e pontos de interesse (viagens); provisão de informação a viajantes 

relacionadas com preços, horários e transporte público; informações sobre viagens e turís-

ticas e serviços de guias; serviços de planeamento de rotas de viagem; arranjo de viagens; 

serviços de agência de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagem; arranjo de via-

gens e informações relacionadas com os mesmos, todos fornecidos em linha através de uma 

base de computador ou da internet; viagens de iates e/ou de barco; provisão de direcção 

para condução para fins de viagens; aluguer de sistemas de navegação; transporte; provisão 

de informações sobre estradas e trânsito; serviços de provisão de navegação e serviços de 

informação, nomeadamente informação relacionada com trânsito e congestionamento de 

trânsito; transporte de mercadorias e de passageiros; transporte por veículos; transporte 

aéreo; aluguer de veículos; serviços de aluguer de veículos; serviços de chauffeur; trans-

porte por pipe-lines; serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; provisão 

exploração de zonas de pista de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de 

aviação, pistas de aterragem e pistas de descolagem; serviços de embalagem; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; armazenamento físico de dados e documentos arma-

zenados electronicamente; entrega de mensagens; entrega de mercadorias por encomenda 

postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de corretagem 

de navios; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de 

mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou 

de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; dis-

tribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição 

e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de 

instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; aluguer e/ou leasing de cadei-

ras de rodas; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou 

leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing 

de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento me-

cânicos; administração de lugares de estacionamento; serviços de parque de estacionamen-

to para veículos; exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de contentores; 

aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou 

acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domés-

ticos; recolha de resíduos e lixos industriais; serviços de consultadoria, informação e asses-

soria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108262

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[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; 

entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de 

jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relaciona-

das com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e 

culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planea-

mento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, orga-

nização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e 

direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresen-

tação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhe-

tes 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 

transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 

3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, 

produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material 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 en-

tretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas 

de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de repor-

tagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, 

actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por 

satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e servi-

ços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento televisivos; 

provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos 

de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de programas de 

televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e 

texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, 

desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de clube 
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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 espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, ex-

posições e espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposi-

ção e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas 

artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; 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; fornecimento de jogos de vídeo, jogos 

de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de 

computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de 

fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipa-

mentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tra-

dução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da gestão 

de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; fornecimento 

de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108263

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[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; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados 

interactivas apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades 

desportivas, concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente 

alojamento de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de 
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aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audio-

conferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videocon-

ferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não 

descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações infor-

máticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 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 inteli-

gentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação 

de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas 

informáticos; serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de liga-

ção directa entre utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software 

informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimen-

to 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 descodifica-

ção de sinais informáticos e electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes 

não electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de 

produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, 

escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes informá-

ticas; 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 (serviços de segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-

cações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de 

redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança informática; serviços informáticos 

relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de da-

dos; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação em 

nuvem; aluguer de software de entretenimento; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108264

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/27

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

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

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

de registo de nomes de domínio; consultadoria de propriedade intelectual; investigação ju-

rídica; serviços de preparação de documentos jurídicos; administração jurídica de licenças; 

licenciamento de propriedade intelectual; serviços de contencioso; serviços alternativos de 

resolução de litígios; serviços de arbitragem; serviços de vigilância e segurança; serviços 

de protecção pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) 

através de estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-rou-

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

dispositivos de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; 

serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados 

digitais, imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; criação, compilação e manutenção 

de um registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; servi-

ços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos 

bens e dos indivíduos; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços funerários; 

serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os ser-

viços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108313

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/29

[730] 申請人 Requerente : Yildiz Holding A.S.

 地址 Endereço : Kısıklı Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak, No:6/1 Üsküdar İstanbul, Turquia

 國籍 Nacionalidade : 土耳其 Turca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chocolate, produtos de chocolate, biscoitos, bolos, confeitaria, doces, barras de chocolate, 

produtos à base de chocolate, biscoitos de chocolate, bolos de chocolate, bolachas (wafer) 

de chocolate e caramelo, pedaços de chocolate, biscoitos cobertos com chocolate, cober-

tura de chocolate, confeitaria à base de chocolate, bolos cobertos com chocolate, biscoitos 

tipo bolacha (wafer) cobertos com chocolate, cremes de chocolate, decorações de chocolate 
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para bolos, ovos de chocolate, pastas de chocolate para usar no pão, bombons de choco-

late, trufas de chocolate, bolachas (wafer) de chocolate, barras (produtos de confeitaria), 

bolachas, bolachas de água e sal recheadas com chocolate, sanduíches recheadas, mar-

shmallows, confeitaria à base de marshmallow chocolate de leite, barras de chocolate de 

leite, nogado, confeitaria à base de amendoim, biscoitos salgados crocantes em forma de nó 

(pretzels), sal para preservar alimentos, molhos (condimentos), pastelaria, mostarda, bis-

coitos salgados, sésamo, confeitaria à base de açúcar, biscoitos de bolacha (wafer), amên-

doas cobertas com açúcar (pralines) em bolacha (wafer), bolachas (wafer) tipo biscoitos, 

vinagre, arroz, bolos de arroz, chá, bebidas à base de chá, café, gelo, natural ou artificial, 

gelo para refrescar, fermento em pó, levedura, mel, açúcar, agentes para engrossar gelados 

alimentares, especiarias, melaço para uso alimentar, pão, tapioca, farinha de tapioca para 

uso alimentar, sagu, farinha de trigo, farinha de milho/papas de cereais/farinha de cereais/pa-

pas de cereais, farinha de soja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/108314

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/01/29

[730] 申請人 Requerente : Yildiz Holding A.S.

 地址 Endereço : Kısıklı Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak, No:6/1 Üsküdar İstanbul, Turquia

 國籍 Nacionalidade : 土耳其 Turca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chocolate, produtos de chocolate, biscoitos, bolos, confeitaria, doces, barras de chocolate, 

produtos à base de chocolate, biscoitos de chocolate, bolos de chocolate, bolachas (wafer) 

de chocolate e caramelo, pedaços de chocolate, biscoitos cobertos com chocolate, cober-

tura de chocolate, confeitaria à base de chocolate, bolos cobertos com chocolate, biscoitos 

tipo bolacha (wafer) cobertos com chocolate, cremes de chocolate, decorações de chocolate 

para bolos, ovos de chocolate, pastas de chocolate para usar no pão, bombons de choco-

late, trufas de chocolate, bolachas (wafer) de chocolate, barras (produtos de confeitaria), 

bolachas, bolachas de água e sal recheadas com chocolate, sanduíches recheadas, mar-

shmallows, confeitaria à base de marshmallow chocolate de leite, barras de chocolate de 

leite, nogado, confeitaria à base de amendoim, biscoitos salgados crocantes em forma de nó 

(pretzels), sal para preservar alimentos, molhos (condimentos), pastelaria, mostarda, bis-

coitos salgados, sésamo, confeitaria à base de açúcar, biscoitos de bolacha (wafer), amên-

doas cobertas com açúcar (pralines) em bolacha (wafer), bolachas (wafer) tipo biscoitos, 

vinagre, arroz, bolos de arroz, chá, bebidas à base de chá, café, gelo, natural ou artificial, 

gelo para refrescar, fermento em pó, levedura, mel, açúcar, agentes para engrossar gelados 

alimentares, especiarias, melaço para uso alimentar, pão, tapioca, farinha de tapioca para 

uso alimentar, sagu, farinha de trigo, farinha de milho/papas de cereais/farinha de cereais/pa-

pas de cereais, farinha de soja.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A cor vermelha, tal como representada na figura.
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[210] 編號 N.º : N/108799

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/12

[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU

 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre, Murard, 10000 Troyes, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapéus (chapelaria); vestuário confeccionado (pronto-a-vestir) para 

homem, senhora e criança; tricôs (vestuário) e malhas, meias, roupa interior (vestuário); 

lingerie (roupa interior), roupa interior, pijamas, trajes de cerimónia (vestidos), roupões de 

banho, camisolas de malha, saias, vestidos, ceroulas (vestuário), calças, jaquetas (casacos) 

(vestuário), casacos, pele (vestuário), fatos, camisas, enxovais de bebés (roupas), gravatas, 

xailes, cachecóis, estolas, cintos (vestuário), luvas (vestuário), chapéus, chapelaria, bonés; 

peúgas, meias e collants; calçado (excepto sapatos ortopédicos), chinelos, pantufas, botas; 

fatos de banho e calções de banho; roupa à prova de água.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A cor azul, tal como representada na figura.

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

2015/09/29 15/4213692 法國 França

[210] 編號 N.º : N/108800

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/12

[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU

 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre, Murard, 10000 Troyes, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos, jogos de cartas, jogos de mesa ou jogos de tabuleiro; conjuntos de jogo 

de damas e conjuntos de jogo de xadrez; jogos de mesa para adultos e crianças; jogos de 

lotaria; jogos de fortuna, conhecimento, perícia e previsão; cartas de jogar; artigos de gi-

nástica e desporto (que não sejam vestuário, sapatos e tapetes); decorações para árvores de 

Natal (que não sejam artigos de iluminação e confeitaria), máscaras de carnaval, bonecas, 

casas, camas, vestuário e biberões para bonecas, bonecos de peluche, ursos de peluche, bo-

necos de peluche (brinquedos) sendo objectos de transição que sejam tranquilizadores para 

crianças; bolas para jogos, balões para brincar; marionetas; piões (brinquedos); cavalos de 

baloiço (brinquedos).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A cor azul, tal como representada na figura.
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/09/29 15/4213692 法國 França

[210] 編號 N.º : N/108801

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/12

[730] 申請人 Requerente : PETIT BATEAU

 地址 Endereço : 15 rue du Lieutenant Pierre, Murard, 10000 Troyes, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; distribuição de prospectos e amostras; angariação de assinaturas de jornais para tercei-

ros; consultadoria, informação e investigações na área de negócios; contabilidade; repro-

dução de documentos; agências de emprego; gestão de ficheiros informáticos; organização 

de exposições para fins comerciais ou publicitários; apresentação de produtos em qualquer 

meio de comunicação para fins de venda a retalho e vendas online; vendas a retalho e ven-

das online dos seguintes produtos: vestuário, calçado, chapelaria, vestuário confeccionado 

(pronto-a-vestir) para homem, senhora e criança, tricôs (vestuário) e malhas, meias, roupa 

interior (vestuário), lingerie (roupa interior), roupa interior, pijamas, trajes de cerimónia 

(vestidos), roupões de banho, camisolas de malha, saias, vestidos, ceroulas (vestuário), 

calças, jaquetas (casacos) (vestuário), casacos, pele (vestuário), fatos, camisas, enxovais 

de bebés (roupas), gravatas, xailes, lenços de pescoço, estolas, cachecóis, cintos (vestuá-

rio), luvas (vestuário), chapéus, (chapelaria), chapelaria, bonés com viseira, peúgas, meias, 

collants, calçado (excepto sapatos ortopédicos), chinelos, pantufas, botas; fatos de banho 

e calções de banho, roupa à prova de água, jogos e brinquedos, jogos de cartas, jogos de 

mesa ou jogos de tabuleiro, conjuntos de jogo de damas, conjuntos de jogo de xadrez, jogos 

de salão para adultos e crianças, jogos de fortuna, conhecimento, perícia e previsão, cartas 

de jogar, artigos de ginástica e desporto (que não sejam vestuário, sapatos e tapetes), deco-

rações para árvores de Natal (que não sejam artigos de iluminação e confeitaria), máscaras 

de carnaval, bonecas, casas, camas vestuário e biberões para bonecas, bonecos de peluche, 

ursos de peluche, bonecos de peluche (brinquedos) sendo objectos de transição que sejam 

tranquilizadores para crianças; bolas para jogos, marionetas, piões (brinquedos); cavalos 

de baloiço (brinquedos); o agrupamento, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos (excluindo o seu transporte), nomeadamente: vestuário, calçado, chapelaria, 

vestuário confeccionado (pronto-a-vestir) para homem, senhora e criança, tricôs (vestuário) 

e malhas, meias, roupa interior (vestuário), lingerie (roupa interior), roupa interior, pija-

mas, trajes de cerimónia (vestidos), roupões de banho, camisolas de malha, saias, vestidos, 

ceroulas (vestuário), calças, jaquetas (casacos) (vestuário), casacos, pele (vestuário), fatos, 

camisas, enxovais de bebés (roupas), gravatas, xailes, lenços de pescoço, estolas, cachecóis, 

cintos (vestuário), luvas (vestuário), chapéus (chapelaria), chapelaria, bonés com viseira, 

peúgas, meias, collants, calçado (excepto sapatos ortopédicos), chinelos, pantufas, botas; 

fatos de banho e calções de banho, roupa à prova de água, jogos e brinquedos, jogos de 

cartas, jogos de mesa ou jogos de tabuleiro, conjuntos de jogo de damas, conjuntos de jogo 

de xadrez, jogos de salão para adultos e crianças, jogos de fortuna, conhecimento, perícia e 

previsão, cartas de jogar, artigos de ginástica e desporto (que não sejam vestuário, sapatos 

e tapetes), decorações para árvores de Natal (que não sejam artigos de iluminação e con-

feitaria), máscaras de carnaval, bonecas, casas, camas vestuário e biberões para bonecas, 

bonecas de peluche (brinquedos), ursos de peluche, bonecas de peluche (brinquedos) sendo 

objectos de transição que sejam tranquilizadores para crianças; bolas para jogos, marione-

tas, piões (brinquedos); cavalos de baloiço (brinquedos).
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A cor azul, tal como representada na figura.

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

2015/09/29 15/4213692 法國 França

[210] 編號 N.º : N/109279

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/23

[730] 申請人 Requerente : 股份公司 格鬥廣場

   ACTION SQUARE CO., LTD.

 地址 Endereço : 大韓民國 京畿道城南市盆唐區板橋驛路221 途順世界大廈3樓

   3F, 221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟體；電腦程式；電腦遊戲軟體；使用在行動電話及手機之電腦遊戲軟體；可下載之行動

電話遊戲軟體；視訊遊戲軟體；智慧型電話之應用軟體；行動電話之電腦應用軟體；可下載之

電子出版品；可下載之電子書籍；可下載之音樂檔案；電腦；電子佈告牌；視訊遊戲卡匣；影音

光碟；光碟；數位影音光碟；觸控面版；碰觸板；動畫片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109280

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/23

[730] 申請人 Requerente : 股份公司 格鬥廣場

   ACTION SQUARE CO., LTD.

 地址 Endereço : 大韓民國 京畿道城南市盆唐區板橋驛路221 途順世界大廈3樓

   3F, 221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494 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 : 提供遊樂場服務；提供遊戲資訊；提供電腦網路線上之遊戲服務；提供線上遊戲服務（由電腦

網路）；提供娛樂設施；提供個人電腦遊戲設備；提供休閒娛樂資訊；藉由網路提供娛樂資訊；

書籍出版；線上電子書籍出版；提供電子刊物線上瀏覽服務；透過移動裝置提供線上電子刊物

瀏覽；教育資訊。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/109281

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/23

[730] 申請人 Requerente : 股份公司 格鬥廣場

   ACTION SQUARE CO., LTD.

 地址 Endereço : 大韓民國 京畿道城南市盆唐區板橋驛路221 途順世界大廈3樓

   3F, 221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494 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 : 42

[511] 服務 Serviços : 遊戲軟體之開發；電腦遊戲軟體之開發；電腦遊戲軟體之維護；電腦遊戲的電腦硬體之開發；

電腦遊戲程式設計；電腦程式設計；電腦設計；電腦及電腦程式之設計及開發；電腦軟體之更

新及維護；電腦軟體之安裝及維護；多媒體應用之程式設計；電腦之諮詢服務；網頁設計；網站

之建立及維護；軟件運營服務（SaaS）；電子商務之電腦程式設計；網站代管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109325

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/24

[730] 申請人 Requerente : 易偉階

   Iek Wai Kai

 地址 Endereço : 澳門西望洋斜巷No. 4金麗灣6樓 “F-3”座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明器具，燈，照明燈，燈罩，照明器械及裝置，燈光遮罩，燈罩座，標準燈。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109375

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/26

[730] 申請人 Requerente : Kadokawa Games, Ltd.

 地址 Endereço : 13-3, Fujimi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos descarregáveis e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utili-

zação em máquinas de jogos de vídeo para uso comercial; software de jogos descarregáveis 

e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utilização em máquinas de jogos de ví-
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deo para uso comercial; circuitos electrónicos, discos de memória de leitura (CD-ROMs), 

Discos Digitais de Vídeo (DVD), fitas magnéticas, discos magnéticos, discos ópticos, 

cartuchos, cassetes e outros suportes, todos contendo programas de jogos e dados adicio-

nais pertencentes aos mesmos para utilização em máquinas de jogos de vídeo para uso 

comercial; outros programas de jogo para uso com máquinas para jogos de vídeo para uso 

comercial; correias para telemóveis; outros dispositivos e aparelhos de telecomunicações; 

programas de jogos descarregáveis e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utili-

zação em computadores; programas de jogos e dados adicionais pertencentes aos mesmos 

para utilização em computadores; circuitos electrónicos, discos de memória de leitura (CD-

-ROMS), Discos Digitais de Vídeo (DVD), fitas magnéticas, discos magnéticos, discos óp-

ticos, cartuchos, cassetes e outros suportes, todos contendo programas de jogos e os dados 

adicionais pertencentes aos mesmos para utilização em computadores; programas de jogos 

descarregáveis e dados adicionais para os mesmos para uso com telefones móveis; progra-

mas de jogo e dados adicionais para os mesmos para uso com telefones móveis; circuitos 

electrónicos, discos de memória de leitura (CD-ROMS), Discos Digitais de Vídeo (DVD), 

fitas magnéticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos, cassetes e outros suportes, 

todos contendo programas de jogos e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utili-

zação em telemóveis; outras máquinas electrónicas e suas partes; programas de jogos des-

carregáveis e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utilização em máquinas de 

jogos de vídeo para uso doméstico; programas de jogos e dados adicionais pertencentes aos 

mesmos para utilização em máquinas de jogos de vídeo para uso doméstico; circuitos elec-

trónicos, discos de memória de leitura (CD-ROMS), Discos Digitais de Vídeo (DVD), fitas 

magnéticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos, cassetes e outros suportes, todos 

contendo programas de jogos e os dados adicionais pertencentes aos mesmos para utiliza-

ção em máquinas de jogos de vídeo para uso doméstico; outros programas de jogo para uso 

com máquinas para jogos de vídeo para uso doméstico; programas de jogos descarregáveis 

e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utilização em consolas de jogo portáteis 

incluindo jogos manuais;  programas de jogo e dados adicionais pertencentes aos mesmos 

para utilização em consolas de jogo portáteis incluindo jogos manuais; circuitos electró-

nicos, discos de memória de leitura (CD-ROMs), Discos Digitais de Vídeo (DVD), fitas 

magnéticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos, cassetes e outros meios gravados 

contendo programas de jogos e dados adicionais pertencentes aos mesmos para utilização 

em consolas de jogo portáteis incluindo jogos manuais; circuitos electrónicos, discos de 

memória de leitura (CD-ROMs) gravados com programas para jogos manuais com visores 

de cristais líquidos; discos fonográficos; outros meios gravados com música e som; ficheiros 

de música descarregáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; discos de vídeo, videocasse-

tes, CD-ROMs, DVDs e outros meios gravados com imagens animadas, imagens e filmes; 

películas/filmes cinematográficos expostos/impressionados; filmes de diapositivos ex-

postos/impressionados; molduras para diapositivos; publicações electrónicas; música e sons 

descarregáveis; imagens estáticas e animadas descarregáveis; programas descarregáveis 

para jogos; outros programas para jogos; meios gravados com programas para uso com má-

quinas de jogo e aparelhos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/28 2015-83109 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/109376

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/26

[730] 申請人 Requerente : Kadokawa Games, Ltd.

 地址 Endereço : 13-3, Fujimi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de jogos de vídeo através de redes informáticas; fornecimento de informações 

relacionadas com a provisão de jogos de vídeo através de redes informáticas; provisão de 

música ou sons através de redes informáticas; provisão de informações relacionadas com a 

provisão de música ou sons através de redes informáticas; provisão de imagens animadas 

ou imagens através de redes informáticas; provisão de informações relacionadas com a 

provisão de imagens animadas ou imagens através de redes informáticas; provisão de publi-

cações electrónicas; provisão de informações relacionadas com a provisão de publicações 

electrónicas; arranjo, edição e publicação de revistas, livros em revistas, livros e outras 

publicações; arranjo e planeamento de filmes, espectáculos, peças teatrais ou espectáculos 

de música; exibição de filmes, produção de filmes, ou distribuição de filmes; produção de 

programas de rádio ou televisão; organização, arranjo e condução de eventos ou concursos 

relacionados com romances (novels), livros cómicos, filmes ou outros trabalhos de vídeo, 

jogos, personagens (characters) ou outros trabalhos; organização, arranjo e condução de 

outros eventos ou concurso relacionados com actividades educacionais, culturais, de en-

tretenimento ou desportivos; organização de eventos de entretenimento excluindo filmes, 

espectáculos, peças teatrais, espectáculos de música, actividades desportivas, corridas de 

cavalo, corridas de bicicleta, corridas de barco e corridas de automóveis; provisão de infor-

mação relacionada com organização de eventos de entretenimento excluindo filmes, espec-

táculos, peças teatrais, espectáculos de música, actividades desportivas, corridas de cavalo, 

corridas de bicicleta, corridas de barco e corridas de automóveis; provisão de instalações de 

entretenimento; aluguer de brinquedos; aluguer de máquinas de jogos e aparelhos; serviços 

de entretenimento; provisão de informação relacionada com serviços de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/08/28 2015-83109 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/109482

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/03

[730] 申請人 Requerente : 廣州市采奴化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區羅崗村七星崗工業區八號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；燙髮劑；染髮劑；增白霜；摩絲（頭髮用品）；焗油製劑；洗面奶；浴液；洗髮液；護髮

素；柔髮劑；毛髮捲曲劑；燙髮中和劑；噴髮膠；烏髮乳；頭油（化妝品）；芳香精油；乾花瓣與

香料混合物；空氣芳香劑；化妝棉。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109532

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarela (pantone 8641 C) e preta conforme se apresenta na figura.

[210] 編號 N.º : N/109533

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109534

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzenta.

[210] 編號 N.º : N/109535

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pêssego (pantone 4685 C) e preta conforme se apresenta na figura.

[210] 編號 N.º : N/109536

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzenta.

[210] 編號 N.º : N/109537

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; actividades desportivas e culturais; serviços de casinos e jogos; forne-

cimento de facilidades para casinos e jogos; entretenimento, nomeadamente, actuações 

musicais ao vivo, produções teatrais e comédias; (health clubs); centros e arcádias de diver-

timento; fornecimento de serviços educacionais e de formação.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzenta.

[210] 編號 N.º : N/109538

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109539

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109540

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde (pantone 342C).

[210] 編號 N.º : N/109541

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Resorts turísticos, hotéis, serviços de agência de viagens; serviços de comidas e bebidas; 

restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-pot); restaurantes de grelhados; 

cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); balcões de comida rápida; cafés; ca-

fetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; serviços de bar e de salão (lounge); 

fornecimento de comida e bebidas para consumo no local (dine in) ou em regime de (take 

away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); fornecimento de facilidades e 

apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, banquetes e jantares; serviços de 
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salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de angariação de fundos; e serviços de 

salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourada.

[210] 編號 N.º : N/109542

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Resorts turísticos, hotéis, serviços de agência de viagens; serviços de comidas e bebidas; 

restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-pot); restaurantes de grelhados; 

cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); balcões de comida rápida; cafés; ca-

fetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; serviços de bar e de salão (lounge); 

fornecimento de comida e bebidas para consumo no local (dine in) ou em regime de (take 

away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); fornecimento de facilidades e 

apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, banquetes e jantares; serviços de 

salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de angariação de fundos; e serviços de 

salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109543

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; actividades desportivas e culturais; serviços de casinos e jogos; forne-

cimento de facilidades para casinos e jogos; entretenimento, nomeadamente, actuações 

musicais ao vivo, produções teatrais e comédias; (health clubs); centros e arcádias de diver-

timento; fornecimento de serviços educacionais e de formação.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109544

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109545

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Resorts turísticos, hotéis, serviços de agência de viagens; serviços de comidas e bebidas; 

restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-pot); restaurantes de grelhados; 

cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); balcões de comida rápida; cafés; ca-

fetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; serviços de bar e de salão (lounge); 

fornecimento de comida e bebidas para consumo no local (dine in) ou em regime de (take 

away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); fornecimento de facilidades e 

apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, banquetes e jantares; serviços de 

salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de angariação de fundos; e serviços de 

salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourada.

[210] 編號 N.º : N/109546

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Resorts turísticos, hotéis, serviços de agência de viagens; serviços de comidas e bebidas; 

restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-pot); restaurantes de grelhados; 

cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); balcões de comida rápida; cafés; ca-

fetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; serviços de bar e de salão (lounge); 

fornecimento de comida e bebidas para consumo no local (dine in) ou em regime de (take 

away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); fornecimento de facilidades e 

apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, banquetes e jantares; serviços de 

salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de angariação de fundos; e serviços de 

salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourada.

[210] 編號 N.º : N/109547

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Resorts turísticos, hotéis, serviços de agência de viagens; serviços de comidas e bebidas; 

restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-pot); restaurantes de grelhados; 

cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); balcões de comida rápida; cafés; ca-

fetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; serviços de bar e de salão (lounge); 

fornecimento de comida e bebidas para consumo no local (dine in) ou em regime de (take 

away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); fornecimento de facilidades e 

apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, banquetes e jantares; serviços de 

salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de angariação de fundos; e serviços de 

salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourada.

[210] 編號 N.º : N/109548

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzenta.

[210] 編號 N.º : N/109549

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul.

[210] 編號 N.º : N/109550

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Resorts turísticos, hotéis, serviços de agência de viagens; serviços de comidas e bebidas; 

restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-pot); restaurantes de grelhados; 

cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); balcões de comida rápida; cafés; ca-

fetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; serviços de bar e de salão (lounge); 

fornecimento de comida e bebidas para consumo no local (dine in) ou em regime de (take 

away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); fornecimento de facilidades e 

apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, banquetes e jantares; serviços de 

salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de angariação de fundos; e serviços de 

salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109551

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Resorts turísticos, hotéis, serviços de agência de viagens; serviços de comidas e bebidas; 

restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-pot); restaurantes de grelhados; 

cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); balcões de comida rápida; cafés; ca-

fetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; serviços de bar e de salão (lounge); 

fornecimento de comida e bebidas para consumo no local (dine in) ou em regime de (take 

away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); fornecimento de facilidades e 

apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, banquetes e jantares; serviços de 

salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de angariação de fundos; e serviços de 

salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109552

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelha (pantone 1797 C) e dourado (pantone 871 C) conforme se apresenta na figura.

[210] 編號 N.º : N/109553

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109554

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109555

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 43

[511] 服務 Serviços : Resorts turísticos, hotéis, serviços de agência de viagens; serviços de comidas e bebidas; 

restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-pot); restaurantes de grelhados; 

cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); balcões de comida rápida; cafés; ca-

fetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; serviços de bar e de salão (lounge); 

fornecimento de comida e bebidas para consumo no local (dine in) ou em regime de (take 

away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); fornecimento de facilidades e 

apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, banquetes e jantares; serviços de 

salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de angariação de fundos; e serviços de 

salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109556

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTER-

NACIONAL, S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 21.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 : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; actividades desportivas e culturais; serviços de casinos e jogos; forneci-

mento de facilidades para casinos e jogos; entretenimento, nomeadamente actuações mu-

sicais ao vivo, produções teatrais e comédias; (health clubs); centros e arcádias de diverti-

mento; fornecimento de serviços educacionais e de formação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109557

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco

 地址 Endereço : Place du Casino, 9800 Monaco

 國籍 Nacionalidade : 摩納哥 Monegasca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 酒店服務，包括提供會議室和接待室，酒店預訂；在互聯網網站上提供與酒店、會議室和接待

室有關的商業服務的網上預約；酒吧、餐館；小酒館、咖啡館；茶室；飲食服務；私人廚師服務；

由家庭廚師提供的服務；組織宴會和招待會（食物和飲料）；在互聯網網站上提供與餐館有關

的商業服務的網上預約；提供烹飪意見，提供與預備食物有關的烹飪意見；烹飪藝術的諮詢服

務。  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“管家服務”，因屬其他類別。 
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[210] 編號 N.º : N/109595

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/08

[730] 申請人 Requerente : GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC.

 地址 Endereço : 2041 Vista Parkway, Level 2, West Palm Beach, Florida 33411, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 手提袋；用於裝化妝用品的包（空的）；公文箱；衣物包；手提箱；行李箱；短途旅行包；運動

袋；錢包（錢夾）；鑰匙包；旅行用衣袋；旅行用鞋袋；半加工或未加工皮革；傢俱用皮裝飾；皮

革繫帶；傘；手杖；動物用輓具；運動用包；運動包；購物袋；運動套裝旅行包；背包；書包；運

動背包；腰包；錢包；手提包；公文包；名片夾；乘機用提包；皮革鑰匙包；信用卡包；旅行用行

李箱；高爾夫用傘；男士小包；小提箱；行李皮箱；旅行箱；（女式）錢包；瓶袋把手；捆紮用皮

帶。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，藍色，紅色，橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/109596

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/08

[730] 申請人 Requerente : GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC.

 地址 Endereço : 2041 Vista Parkway, Level 2, West Palm Beach, Florida 33411, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T恤衫；緊身短背心；襯衫；背心（馬甲）；毛線衫；運動衫；長運動褲；褲子；短褲；裙子；熱身運

動服；連身衣；徑賽裝；緊身連衣褲；緊身衣褲；茄克（服裝）；襯衫式長睡衣；女睡衣；睡衣；內

褲；汗衫；拳擊褲；帽子；帽；短襪；嬰兒全套衣；防水服；圍巾；服裝帶（衣服）；十字褡；服裝綬

帶；修女頭巾；神父左臂上佩帶的飾帶；浴帽；睡眠用眼罩；婚紗；太陽帽；化裝舞會用服裝；面

具；領帶；手套；毛織運動衫；長褲；長襪；鞋子及其附件；針織內衣；頭帶帽子；帽子（頭飾）；

帽舌；鞋底；鞋尖；鞋幫；鞋面；鞋後跟；鞋類金屬配件；游泳衣；運動褲；內衣；拳擊短褲；特定

用途的運動服裝；雨衣；特殊用途用特製鞋；頭戴帽；領結；絲巾；連披肩之頭紗及面紗；衣服用

緞帶。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，藍色，紅色，橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/109597

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/08

[730] 申請人 Requerente : GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC.

 地址 Endereço : 2041 Vista Parkway, Level 2, West Palm Beach, Florida 33411, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 手提袋；用於裝化妝用品的包（空的）；公文箱；衣物包；手提箱；行李箱；短途旅行包；運動

袋；錢包（錢夾）；鑰匙包；旅行用衣袋；旅行用鞋袋；半加工或未加工皮革；傢俱用皮裝飾；皮

革繫帶；傘；手杖；動物用輓具；運動用包；運動包；購物袋；運動套裝旅行包；背包；書包；運

動背包；腰包；錢包；手提包；公文包；名片夾；乘機用提包；皮革鑰匙包；信用卡包；旅行用行

李箱；高爾夫用傘；男士小包；小提箱；行李皮箱；旅行箱；（女式）錢包；瓶袋把手；捆紮用皮

帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109598

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/08

[730] 申請人 Requerente : GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC.

 地址 Endereço : 2041 Vista Parkway, Level 2, West Palm Beach, Florida 33411, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T恤衫；緊身短背心；襯衫；背心（馬甲）；毛線衫；運動衫；長運動褲；褲子；短褲；裙子；熱身運

動服；連身衣；徑賽裝；緊身連衣褲；緊身衣褲；茄克（服裝）；襯衫式長睡衣；女睡衣；睡衣；內

褲；汗衫；拳擊褲；帽子；帽；短襪；嬰兒全套衣；防水服；圍巾；服裝帶（衣服）；十字褡；服裝綬

帶；修女頭巾；神父左臂上佩帶的飾帶；浴帽；睡眠用眼罩；婚紗；太陽帽；化裝舞會用服裝；面

具；領帶；手套；毛織運動衫；長褲；長襪；鞋子及其附件；針織內衣；頭帶帽子；帽子（頭飾）；

帽舌；鞋底；鞋尖；鞋幫；鞋面；鞋後跟；鞋類金屬配件；游泳衣；運動褲；內衣；拳擊短褲；特定

用途的運動服裝；雨衣；特殊用途用特製鞋；頭戴帽；領結；絲巾；連披肩之頭紗及面紗；衣服用

緞帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109599

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/08

[730] 申請人 Requerente : GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC.

 地址 Endereço : 2041 Vista Parkway, Level 2, West Palm Beach, Florida 33411, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 手提袋；用於裝化妝用品的包（空的）；公文箱；衣物包；手提箱；行李箱；短途旅行包；運動

袋；錢包（錢夾）；鑰匙包；旅行用衣袋；旅行用鞋袋；半加工或未加工皮革；傢俱用皮裝飾；皮

革繫帶；傘；手杖；動物用輓具；運動用包；運動包；購物袋；運動套裝旅行包；背包；書包；運

動背包；腰包；錢包；手提包；公文包；名片夾；乘機用提包；皮革鑰匙包；信用卡包；旅行用行

李箱；高爾夫用傘；男士小包；小提箱；行李皮箱；旅行箱；（女式）錢包；瓶袋把手；捆紮用皮

帶。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，紅色，棕色，藍色， 如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/109777

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/11

[730] 申請人 Requerente : JOLLIBEE FOODS CORPORATION

 地址 Endereço : 10th Floor, Jollibee Plaza, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Centre, Pasig City, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；肉湯；豬肉食品；魚製食品；魚翅；罐裝水果；肉罐頭；果肉；水果蜜餞；以水果為主的零食

小吃；蔬菜罐頭；熟蔬菜；蛋黃；牛奶製品；食用油；食用油脂；食用果凍；精製堅果仁；食用蛋

白；海鮮類加工食品；豆腐；葡萄乾；泡菜；快餐食品（炸雞）；濃肉汁；湯；雞肉製品；滷肉；香

腸；烤紫菜；死家禽；家禽製品；炸雞。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109778

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/11

[730] 申請人 Requerente : JOLLIBEE FOODS CORPORATION

 地址 Endereço : 10th Floor, Jollibee Plaza, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Centre, Pasig City, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 快餐館；自助餐館；餐廳；茶館；流動飲食供應；提供營地設施；提供餐飲外賣服務；出租椅子、

桌子、桌布和玻璃器皿；養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；備辦宴席；雞尾酒會服務；

飯店；住所（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；酒吧；活動房屋出租；餐館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109967

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/16

[730] 申請人 Requerente : MARTELL & CO

 地址 Endereço : Place Edouard Martell 16100 Cognac, 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 de cervejas).
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[540] 商標 Marca : 

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

2015/09/21 15/4211458 法國 França

[210] 編號 N.º : N/110123

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/18

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited

 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia.

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção, reparação, manutenção e instalação; serviços de limpeza nesta 

classe; fornecimento de informação sobre construção, reparação, restauração, manuten-

ção e instalação; serviços de assessoria na área da construção, reparação, restauração, 

manutenção e instalação; supervisão de edificação e construção; armação de andaimes; 

extracção mineira; exploração de pedreiras; instalação e reparação de telefones, gestão de 

projecto de construção; serviços de desenvolvimento, renovação e manutenção de imóveis 

incluindo o desenvolvimento, renovação e manutenção de centros comerciais, complexos 

industriais, edifícios de escritórios, edifícios residenciais e outros desenvolvimentos imo-

biliários; gestão de projecto incluindo gestão de projecto de centros comerciais, complexos 

industriais, edifícios de escritório, edifícios residenciais e outros desenvolvimentos imobi-

liários; serviços de assessoria, apoio, informação e consultoria relacionados com o mencio-

nado anteriormente.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/16 1759053 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/110124

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/18

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited

 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia.

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e desenho relacionados com os mesmos; aná-

lise industrial e serviços de pesquisa; serviços de engenharia; planeamento de construção e 

gestão de projecto; serviços de arquitectura; desenho industrial; programação informática; 

desenho, implementação, avaliação, modificação e manutenção de software informático; 



N.º 24 — 15-6-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 14415

serviços de assessoria para hardware de computador; serviços de armazenamento de dados; 

serviços de prospecção e exploração em relação a minerais e petróleo; exploração, análises 

e vistorias geofísicas; serviços de investigação e desenvolvimento científico e industrial; 

inspecção; estudos de projectos técnicos; ensaios de materiais; serviços de prospecção e 

exploração em relação a minerais; serviços de assessoria, apoio, informação e consultoria 

relacionados com o mencionado anteriormente.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/16 1759053 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/110125

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/18

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited

 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia.

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção, reparação, manutenção e instalação; serviços de limpeza nesta 

classe; fornecimento de informação sobre construção, reparação, restauração, manuten-

ção e instalação; serviços de assessoria na área da construção, reparação, restauração, 

manutenção e instalação; supervisão de edificação e construção; armação de andaimes; 

extracção mineira; exploração de pedreiras; instalação e reparação de telefones, gestão de 

projecto de construção; serviços de desenvolvimento, renovação e manutenção de imóveis 

incluindo o desenvolvimento, renovação e manutenção de centros comerciais, complexos 

industriais, edifícios de escritórios, edifícios residenciais e outros desenvolvimentos imo-

biliários; gestão de projecto incluindo gestão de projecto de centros comerciais, complexos 

industriais, edifícios de escritório, edifícios residenciais e outros desenvolvimentos imobi-

liários; serviços de assessoria, apoio, informação e consultoria relacionados com o mencio-

nado anteriormente.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/16 1759055 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/110126

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/18

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited
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 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia.

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e desenho relacionados com os mesmos; aná-

lise industrial e serviços de pesquisa; serviços de engenharia; planeamento de construção e 

gestão de projecto; serviços de arquitectura; desenho industrial; programação informática; 

desenho, implementação, avaliação, modificação e manutenção de software informático; 

serviços de assessoria para hardware de computador; serviços de armazenamento de dados; 

serviços de prospecção e exploração em relação a minerais e petróleo; exploração, análises 

e vistorias geofísicas; serviços de investigação e desenvolvimento científico e industrial; 

inspecção; estudos de projectos técnicos; ensaios de materiais; serviços de prospecção e 

exploração em relação a minerais; serviços de assessoria, apoio, informação e consultoria 

relacionados com o mencionado anteriormente.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/16 1759055 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/110136

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/18

[730] 申請人 Requerente : INFRAWARE INC.

 地址 Endereço : 403 Bando Building, Gomuraero 10gil 26, Seocho-gu, Seoul, 06593, 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 : 提供遊戲服務；提供遊戲軟件服務；通過全球通訊網絡提供電子遊戲服務；提供手機遊戲應用

軟件（APP）；提供手機遊戲服務；提供網絡遊戲站點服務；在計算機網絡上提供在線遊戲；通

過網絡提供在線遊戲內容；策劃、舉辦及安排在線遊戲競賽及其他遊戲競賽；與計算機數據庫

或全球通訊網絡提供的在線遊戲有關的電腦遊戲娛樂的信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110137

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/18

[730] 申請人 Requerente : INFRAWARE INC.

 地址 Endereço : 403 Bando Building, Gomuraero 10gil 26, Seocho-gu, Seoul, 06593, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的手機遊戲軟件；可下載的計算機遊戲軟件；計算機遊戲軟件；計算機遊戲程序的電子

媒體文件；手持電子設備用的電子遊戲軟件；預先錄製的計算機遊戲程序；錄製於數據載體上

的作為計算機程序的視頻遊戲（電腦遊戲）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110186

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/21

[730] 申請人 Requerente : 岳陽聯創美業化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省岳陽市金鶚中路中環大樓4樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液，浴液，清潔製劑，上光劑，研磨劑，香精油，化妝品，牙膏，香木，動物用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110489

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/30

[730] 申請人 Requerente : MYSCENTDESIGN PTE. LTD.

 地址 Endereço : 41 Kim Cheng Street, #04-35, Singapore 160041

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香水；香料及香水用油；肥皂；芳香水；化妝用乳霜；香氛蠟燭；浸漬化妝水的紙巾；芳香袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110492

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/30

[730] 申請人 Requerente : Annco, Inc.

 地址 Endereço : 7 Times Square, New York, New York 10036, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Apresentação de produtos nos meios de comunicação social para comercialização; publi-

cidade; publicidade via correio; decoração de montras para lojas; assistência na gestão de 

negócios; agências de importação e exportação; promoção de vendas para terceiros; servi-

ços de compras para terceiros (compra de bens e serviços para outras empresas); lojas de 

venda a retalho e serviços de venda a retalho via internet; publicidade; gestão de negócios; 

administração de negócios; funções de escritório; serviços de venda a retalho, serviços de 

encomenda por catálogo, serviços de venda a retalho via internet, tudo incluindo vestuá-

rio, calçado, chapelaria, acessórios para vestuário, malas, malas de mão, artigos em couro, 

mochilas, pequenos acessórios em couro, carteiras, óculos de sol e óculos graduados, arti-

gos de óptica, joalharia, relógios, acessórios para cabelo, cosméticos, produtos de higiene, 

fragrâncias, produtos para o banho, produtos de cuidado pessoal, produtos de cuidado da 

pele, artigos de decoração para a casa, artigos de papelaria, brindes; incentivos aos clientes, 

programas de recompensa e de fidelidade em relação a todo o supra mencionado; serviços 

de cartões de fidelidade incluindo programas de fidelização de clientes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110577

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/01

[730] 申請人 Requerente : Lowell Hotel Associates, L.P.

 地址 Endereço : 509 Madison Avenue, Suite 200 New York, NY 10022, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110590

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/01

[730] 申請人 Requerente : MOËT HENNESSY

 地址 Endereço : 24/32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 企業和行政管理；企業經營；工商管理協助；企業管理和組織諮詢；資訊或查詢；廣告；廣告宣

傳；廣告出版物；公關；籌備具有商業性或廣告目的性之促銷溝通活動、慶典、展示會、貿易展

覽會、消費者忠誠度計劃的所有服務；商店、線上和郵寄之酒精飲料的零售銷售。（全屬第35類

服務）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/110591

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/01

[730] 申請人 Requerente : RHYTHM WATCH CO., LTD.

 地址 Endereço : 299-12, Kitabukurocho 1-Chome, Omiya-Ku, Saitama-City, Saitama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de parede e mesa; relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/10 2015-110014 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/110592

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/01

[730] 申請人 Requerente : RHYTHM WATCH CO., LTD.

 地址 Endereço : 299-12, Kitabukurocho 1-Chome, Omiya-Ku, Saitama-City, Saitama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e serviços de venda a grosso para relógios de parede e mesa e 

relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/10 2015-110014 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/110630

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/05

[730] 申請人 Requerente : Anglofranchise Limited

 地址 Endereço : 3rd Floor, 80 St. Martin’s Lane, London WC2N 4AA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家庭或廚房用具及容器（非貴重金屬所製，也非鍍有貴重金屬的）；梳子及海綿；刷子（畫筆除

外）；製刷材料；清掃用具；鋼絲絨；未加工或半加工玻璃（建築用玻璃除外）；不屬別類的玻

璃器皿、瓷器及陶器；非電子式咖啡壼；水壺；馬克杯；碟子；杯墊（非紙製和非紡織品製）；餐

盤；紙杯或塑膠杯；茶具（餐具）；杯子；平底杯；餐具（盤、碟）；非電子式咖啡過濾器；家用的

食物和飲料器具（非電子式）；真空瓶；非電動可攜式冰桶；食品容器。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110631

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/05

[730] 申請人 Requerente : Anglofranchise Limited

 地址 Endereço : 3rd Floor, 80 St. Martin’s Lane, London WC2N 4AA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；可可；糖；米；食用澱粉；西米；咖啡代用品；麵粉及穀類製品；麵包；糕點及糖果；冰

製食品；蜂蜜；糖漿；鮮酵母；發酵粉；食鹽；芥末；醋；沙司（調昧品）；調味用香料；飲用冰；

巧克力；薄煎餅；米製糕餅；咖啡代用品的植物製劑；咖啡糖漿；含牛奶的巧克力飲料；茶飲

料；茶葉飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110632

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/05

[730] 申請人 Requerente : Anglofranchise Limited

 地址 Endereço : 3rd Floor, 80 St. Martin’s Lane, London WC2N 4AA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿；學校、工廠的附設餐廳；餐飲連鎖服務；自助餐廳；自助式吃

到飽餐廳；速食餐廳；咖啡廳；劇院式酒吧；韓國酒吧；酒吧；酒吧服務；咖啡館；餐廳；西式餐

廳；日式餐廳；中式餐廳；韓式餐廳；點心吧（快餐館）；烘烤業；食品烹飪機構；餐飲（籌辦宴

席）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110637

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/05

[730] 申請人 Requerente : Beats Electronics, LLC

 地址 Endereço : 8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático, nomeadamente software para actualização de altifalantes e 

auriculares sem fios; software informático para uso no controlo de altifalantes, ampli-

ficadores, sistemas estéreos, sistemas de cinema em casa (home theater) e sistemas de 

entretenimento em casa; altifalantes; alto-falantes; auriculares, auscultadores; micro-

fones; conectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações de aco-

plamento, interfaces e adaptadores eléctricos e electrónicos para utilização com todos 

os produtos atrás referidos; capas, malas e estojos adaptados ou configurados para lei-

tores de áudio.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/15 68383 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/110778

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/11

[730] 申請人 Requerente : ASIAN PATENT ATTORNEYS, INC.

 地址 Endereço : P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Livros; jornais; revistas; anuários; catálogos; panfletos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110779

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/11

[730] 申請人 Requerente : ASIAN PATENT ATTORNEYS, INC.

 地址 Endereço : P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e instrução relacionados com conhecimentos gerais; organização, 

gestão ou planeamento de seminários.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/110780

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/11

[730] 申請人 Requerente : ASIAN PATENT ATTORNEYS, INC.

 地址 Endereço : P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Livros; jornais; revistas; anuários; catálogos; panfletos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110781

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/11

[730] 申請人 Requerente : ASIAN PATENT ATTORNEYS, INC.

 地址 Endereço : P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e instrução relacionados com conhecimentos gerais; organização, 

gestão ou planeamento de seminários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110802

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/11

[730] 申請人 Requerente : Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios, relógios de parede, artigos de joalharia, pulseiras e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/12/11 2015-122147 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/110813

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/11

[730] 申請人 Requerente : Dainese S.p.A.

 地址 Endereço : Via dell’Artigianato 35, 36060 Molvena Vicenza, 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 : Capacetes de proteção para automobilismo; capacetes de proteção para motociclismo; 

capacetes de proteção para ciclismo; capacetes de proteção para esqui; proteções para a 

cabeça para montanhismo; viseiras antirreflexo; viseiras protetoras; óculos de proteção; 

óculos para desporto; óculos; óculos de sol; monóculo; forros removíveis para capacetes de 

proteção.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco, vermelho e verde.

[210] 編號 N.º : N/110843

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/12

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區橫崗街道龍崗大道8288號大運軟件小鎮43棟 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T恤衫；夾克（服裝）；襯衫；工作服；制服；運動衫；童裝；鞋；帽；手環。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110844

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/12

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區橫崗街道龍崗大道8288號大運軟件小鎮43棟 

 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；提供在線教育；組織教育或娛樂競賽組織文化或教育展覽；為文化和教育目的組織互動

娛樂、虛擬現實、消費電子品和視頻遊戲娛樂產業領域的展覽；娛樂；在計算機網絡上提供在

線遊戲；提供虛擬現實遊戲、互動娛樂遊戲和虛擬現實內容；為網絡用戶提供用於全網絡的計

算機遊戲。  
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[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“視頻和計算機遊戲軟件製

作”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/110845

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/12

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區橫崗街道龍崗大道8288號大運軟件小鎮43棟 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 社交陪伴；交友服務；在線社交網絡服務；基於互聯網的交友服務；基於互聯網的社交介紹；基

於互聯網的社交網絡；提供社交網絡、社交介紹和交友服務領域的在線計算機數據庫。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110846

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/12

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區橫崗街道龍崗大道8288號大運軟件小鎮43棟 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T恤衫；夾克（服裝）；襯衫；工作服；制服；運動衫；童裝；鞋；帽；手環。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110847

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/12

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區橫崗街道龍崗大道8288號大運軟件小鎮43棟 

 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；提供在線教育；組織教育或娛樂競賽組織文化或教育展覽；為文化和教育目的組織互動

娛樂、虛擬現實、消費電子品和視頻遊戲娛樂產業領域的展覽；娛樂；在計算機網絡上提供在
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線遊戲；提供虛擬現實遊戲、互動娛樂遊戲和虛擬現實內容；為網絡用戶提供用於全網絡的計

算機遊戲。  

[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“視頻和計算機遊戲軟件製

作”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/110848

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/12

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司

   Shenzhen Royole Technologies Co. Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區橫崗街道龍崗大道8288號大運軟件小鎮43棟 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 社交陪伴；交友服務；在線社交網絡服務；基於互聯網的交友服務；基於互聯網的社交介紹；基

於互聯網的社交網絡；提供社交網絡、社交介紹和交友服務領域的在線計算機數據庫。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110856

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/12

[730] 申請人 Requerente : 蘇里斯.沃特有限公司

   Souris Verte Inc.

 地址 Endereço : 加拿大魁北克省蒙特利爾市錢皮東大街8480號，郵政編碼：H1P 1Y3

   8480, rue Champ D’Eau, Montreal, Quebec H1P 1Y3 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 嬰兒爽身粉；塊皂；固體、液體或凝膠形式的沐浴香皂；織物柔軟劑；面霜及護膚霜；化妝品用

香料；洗髮水；洗衣用漂白劑；衣物用洗滌劑；潤唇膏；按摩油；非醫用嬰兒護疹修護膏；泡沫

浴液；防曬霜；身體用除臭劑；身體用噴霧劑；潔牙膏；護髮素。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/16 1,772,615 加拿大 Canadá

[210] 編號 N.º : N/110857

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/12
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[730] 申請人 Requerente : 蘇里斯.沃特有限公司

   Souris Verte Inc.

 地址 Endereço : 加拿大魁北克省蒙特利爾市錢皮東大街8480號，郵政編碼：H1P 1Y3

   8480, rue Champ D’Eau, Montreal, Quebec H1P 1Y3 Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 嬰兒爽身粉；塊皂；固體、液體或凝膠形式的沐浴香皂；織物柔軟劑；面霜及護膚霜；化妝品用

香料；洗髮水；洗衣用漂白劑；衣物用洗滌劑；潤唇膏；按摩油；非醫用嬰兒護疹修護膏；泡沫

浴液；防曬霜；身體用除臭劑；身體用噴霧劑；潔牙膏；護髮素。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110895

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

[730] 申請人 Requerente : VCE Company LLC

 地址 Endereço : 1500 North Greenville Avenue, Suite 1100, Richardson, Texas 75081, 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 : Hardware de computador; servidores de computador; servidores de armazenamento; servidores 

de rede; hardware e software de computador, nomeadamente, aparelhos de armazenamento e 

recuperação de dados, incluindo processadores, redes, memórias, software de sistemas operati-

vos, unidades de armazenamento de dados; software de computador para gestão de dados, para 

armazenamento de dados, ligações a redes informáticas de dados e virtualização de dados.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/13 86/786,249 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/110896

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

[730] 申請人 Requerente : VCE Company LLC

 地址 Endereço : 1500 North Greenville Avenue, Suite 1100, Richardson, Texas 75081, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços informáticos, nomeadamente personalização de hardware de computador.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/13 86/786,249 美國 Estados Unidos da América



N.º 24 — 15-6-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 14427

[210] 編號 N.º : N/110897

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

[730] 申請人 Requerente : VCE Company LLC

 地址 Endereço : 1500 North Greenville Avenue, Suite 1100, Richardson, Texas 75081, U.S.A.

 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 informáticos, nomeadamente, consultadoria em matéria de computadores, perso-

nalização de software de computador, design e desenvolvimento de hardware e software de 

computador, implementação e instalação de software de computador.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/13 86/786,249 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/110898

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/13

[730] 申請人 Requerente : Hero AG

 地址 Endereço : CH-5600 Lenzburg, 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 : Alimentos para bebés; bebidas para bebés; alimentos e bebidas para crianças e lactentes; 

suplementos alimentares para bebés; fórmulas infantis; fórmulas de leite para bebés; leite 

para bebés; substitutos para o leite materno; leite de substituição para bebés; leite em pó 

para bebés; alimentos complementares para bebés; alimentos sem glúten para bebés; aditi-

vos alimentares e substâncias alimentares sem glúten; alimentos e aditivos alimentares sem 

glúten, todos adaptados para fins medicinais; alimentos e substâncias dietéticas adaptadas 

para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para fins medicinais; alimentos com 

baixo teor de proteína adaptados para uso medicinal; substâncias e bebidas para uso medi-

cinal; alimentos adaptados para fins medicinais para doentes e diabéticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/17 303715443 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/110919

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/14

[730] 申請人 Requerente : 上海圓麗貿易有限公司 
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 地址 Endereço : 中國上海市普陀區楊柳青路735弄18號3幢101室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 包；書包；皮包；背包；皮製包、衣箱和錢包；公文包；運動包；輕便旅行包；手提旅行包（箱）；

行李箱和旅行包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110920

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/14

[730] 申請人 Requerente : 上海圓麗貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市普陀區楊柳青路735弄18號3幢101室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；褲帶；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110927

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/14

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, artigos de bijutaria, pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques [biju-

taria], jóias esmaltadas, brincos; ornamentos para chapéus [bijutaria], alfinetes [bijutaria], 

medalhas, colares, anéis; alfinetes de gravata, alfinetes ornamentais, joalharia «strass» 

(composição que imita o diamante), jóias; relógios despertadores; caixas em metais precio-

sos; guarda-jóias; bustos em metais preciosos; estátuas ou figurinhas (estatuetas) em metais 

preciosos; porta-chaves; relógios; armários [caixas] para relógios; cronómetros; mostrado-

res [relojoaria]; maquinismos de relojoaria; metais preciosos em bruto ou semi-trabalhados; 

relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; caixas e estojos para relógios; caixas e 

estojos para bijutaria; correntes de relógios, vidros para relógios, relógios-pulseiras.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/12 15/4216946 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/110934

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/14

[730] 申請人 Requerente : CHINA NATIONAL NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY-PRODUCTS IMPORT & 

EXPORT CORPORATION

 地址 Endereço : No.8 Chao Yang Men South Street, ChaoYang District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Bebidas medicinais; ginseng americano em forma de cristais; geleia real (para uso médico); 

bagas góji chinesas; alimentos para bebés; preparados farmacêuticos; substâncias dietéticas 

adaptadas para uso médico; suplementos nutritivos; suplementos alimentares minerais; 

suplementos dietéticos de geleia real; suplementos dietéticos de própolis; suplementos 

dietéticos de pólen; leite em pó para recém-nascidos; suplementos dietéticos de proteínas; 

xaropes para fins farmacêuticos; preparados vitamínicos; açúcar lácteo para uso farmacêu-

tico; chá antiasmático; rebuçados (candy), medicinais; alimentos dietéticos adaptados para 

fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110935

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/14

[730] 申請人 Requerente : CHINA NATIONAL NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY-PRODUCTS IMPORT & 

EXPORT CORPORATION

 地址 Endereço : No.8 Chao Yang Men South Street, ChaoYang District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; bebidas a base de chá; adoçantes naturais; geleias de fruta (artigos de confeita-

ria); aperitivos à base de cereais; caldo de arroz instantâneo; preparados de cereais; sorve-

te; substância resinosa (bee glue); geleia real; pastilhas (confeitaria); barras de cereais com 

alto teor de proteína; xarope de arroz; farinha de soja; condimentos; fermento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110962

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/15

[730] 申請人 Requerente : MASH STYLE LAB CO., LTD.

 地址 Endereço : 5-7-1 Kojimachi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 智能電話；智能手機套和智能手機壳；手機帶；眼鏡；太陽眼鏡；眼鏡盒；錄製的視像碟及視像

帶。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110963

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/15

[730] 申請人 Requerente : MASH STYLE LAB CO., LTD.

 地址 Endereço : 5-7-1 Kojimachi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手鐲；胸針；項鍊；戒指；鎖匙環（小飾物或鏈）；護身符；耳環；珠寶；帽飾品（貴金属）；腕

錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110964

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/15

[730] 申請人 Requerente : MASH STYLE LAB CO., LTD.

 地址 Endereço : 5-7-1 Kojimachi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 手袋，旅行箱，購物袋，旅行袋，皮帶，卡片夾，錢包，梳妝盒（空的），寵物服裝，動物頸圈，皮

革引線，傘，傘套，毛皮，獸皮。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110965

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/15

[730] 申請人 Requerente : MASH STYLE LAB CO., LTD.

 地址 Endereço : 5-7-1 Kojimachi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；褲子；外套；夾克（服裝）；緊身褲；工裝褲；大衣；皮大衣；西裝；短裙；泳衣；背心；睡

衣；浴衣；毛衣；T恤；內衣；馬甲；圍裙（服裝）；手套（服裝）；長披肩；圍巾；無簷帽（頭戴）；

帽子；腰帶（服裝）；靴子；人造革服裝；皮革服裝；運動衫；針織衣（服裝）；內褲；緊身衣；涼

鞋；鞋子。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110979

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/15

[730] 申請人 Requerente : 華恩飲食服務有限公司 

 地址 Endereço : 澳門天通街2號地下B 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，麵包，糕點。  

[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《及其他不含酒精類飲品》，因

屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/110980

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/15

[730] 申請人 Requerente : 華恩飲食服務有限公司 

 地址 Endereço : 澳門天通街2號地下B 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/110982

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : 蔡文盾

   Choi Man Ton

 地址 Endereço : 澳門祐漢新邨第二街22號勝意樓B064地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅，黑，綠，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/110983

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[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/110992

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : 艾登特堤遊戲公司

   EYEDENTITY GAMES INC.

 地址 Endereço : 韓國首爾特別市瑞草區瑞草大路301 3層~5層

   3F~5F 301 Seocho-daero, Seocho-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 : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機遊戲軟件；可下載的計算機遊戲程序；可下載的手機遊戲軟件；可下載的電

子圖書；已錄製的計算機軟體；預先錄製的DV D（非音樂用）；僅與電視接收機連用的遊戲設

備；視頻遊戲卡；個人數位助理（PDA）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/110993

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : 艾登特堤遊戲公司

   EYEDENTITY GAMES INC.
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 地址 Endereço : 韓國首爾特別市瑞草區瑞草大路301 3層~5層

   3F~5F 301 Seocho-daero, Seocho-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 : 41

[511] 服務 Serviços : 從計算機網絡提供在線遊戲服務；通過無線網絡提供手機遊戲服務；提供電腦遊戲娛樂領域

的在線信息；提供通過互聯網組織和提供遊戲和競賽；提供遊戲室服務；提供電子遊戲服務；

提供電子遊戲設施；娛樂信息；提供電子出版物（非下載的）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/110994

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : 澳門保險股份有限公司

   COMPANHIA DE SEGUROS DE MACAU, S.A., em inglês MACAU INSURANCE 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路594號澳門商業銀行大廈11樓

   Avenida da Praia Grande, nº 594, Edificio BCM, 11º 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelha escura.

[210] 編號 N.º : N/110995

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : 澳門保險股份有限公司

   COMPANHIA DE SEGUROS DE MACAU, S.A., em inglês MACAU INSURANCE 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路594號澳門商業銀行大廈11樓

   Avenida da Praia Grande, nº594, Edificio BCM, 11º 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários.



14434 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 24 期 —— 2016 年 6 月 15 日

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelha escura.

[210] 編號 N.º : N/110996

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : 闊少男裝有限公司 

 地址 Endereço : 澳門倫斯泰特大馬路412號皇朝廣場地下BB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 : 35

[511] 服務 Serviços : 服裝零售，批發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/110997

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : 闊少男裝有限公司 

 地址 Endereço : 澳門倫斯泰特大馬路412號皇朝廣場地下BB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 : 35

[511] 服務 Serviços : 服裝零售，批發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/110998

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : DOUBLE名店有限公司

 地址 Endereço : 澳門倫斯泰特大馬路160-206號光輝苑（光輝商業中心）21樓I座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 服裝零售，批發。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/110999

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : 勝將服裝有限公司 

 地址 Endereço : 澳門殷豐素王前地97-C號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 服裝零售，批發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111000

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : 上海福鶯宇泉餐飲企業管理有限公司

   Shanghai Fu Ying Yu Quan catering business management Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市金山區楓涇鎮環東一路六十五弄二號二九一0室

   Room 2910, No 2, Lane 65, Huandong one Road, Fengjing Town, Jinshan District, Shang-

hai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de agências de alojamento [hotéis, pensões]; catering de alimentos e bebida; ser-

viços de cantinas; serviços de hotelaria; serviços de restaurante; serviços de restaurante 

self-service; serviços snack-bar; reservas de alojamento temporário; aluguer de salas de 

reunião; aluguer de edifícios transportáveis.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111001

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : AEON Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos; bolsas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor vermelha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/111002

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : AEON Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá; café [torrado, em pó, granulado ou em bebidas]; cacau [torrado, em pó, granulado ou 

em bebidas]; produtos de confeitaria; pão e bolos; sanduíches; bolinhos chineses cozidos 

no vapor; hambúrgueres [sanduíches]; pizzas; cachorros-quentes [sanduíches]; empadas 

de carne; sal de mesa misturado com sementes de sésamo; sal de cozinha; sementes de 

sésamo torradas e moídas; sal de aipo; grãos de café; pó de araruta japonês (kudzu-ko, 

para alimentos); amido de milho [para alimentação]; farinha de trigo [para alimentação]; 

farinha de arroz; amido de palma de sagu para uso alimentar; fécula de batata doce para 

uso alimentar; farinha de batata [para uso alimentar]; farinha de trigo sarraceno [para uso 

alimentar]; farinha de tapioca; farinha de milho; farinha de leguminosas; farinha de cevada 

[para uso alimentar]; outras farinhas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor vermelha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/111003

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : AEON Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e de venda por grosso para pão.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor vermelha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/111004

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : AEON Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor vermelha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/111005

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : 忠誠藥房有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路30號新建業商業中心地下O座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物，醫用保健產品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111006

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/18

[730] 申請人 Requerente : VIVIAN LU DESIGN STUDIO LIMITED

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路409號中國法律大廈4樓B座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，白，灰（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/111019

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wang, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟體（已錄製）；視頻遊戲卡；電子出版物（可下

載）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；計算機遊戲軟件；網絡通訊設備；

光盤（音像）；動畫片；可下載的手機鈴音；可下載的音樂文件；可下載的影像文件；電話鈴音

（可下載）；唱片；遙控裝置；電影；電影用具及儀器電影膠片；電視機；有線電視系統；衛星電

視廣播接收器材。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111020

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育資訊；組織教育或娛樂競賽；出借書籍的圖書館；組織表演（演出）；在線電子書籍和雜

誌的出版；電子桌面排版；提供在線電子出版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；廣播和

電視節目製作；演出製作；娛樂；演出；娛樂信息（消遣）；在計算機網路上提供在線遊戲；文

字出版（廣告宣傳材料除外）；圖書出版（廣告宣傳冊除外）；書籍出版；除廣告以外的版面設

計；表演製作；節目製作；電視文娛節目；電影放映；電影劇本編寫；音樂製作；翻譯；電影外

語配音；電影膠片的分配（發行）；原文稿撰寫（廣告稿除外）；提供娛樂設施；娛樂信息；現

場表演；遊樂園；遊戲器具出租；電影製作及發行；電影膠片出租；電影攝影場出租；動畫製

作；動畫出版。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111021

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 五葉神品牌集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界荃灣沙咀道289號恒生荃灣大廈13樓A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 : 34

[511] 產品 Produtos : 電子香煙；煙草；香煙；煙斗；香煙盒；煙灰缸；火柴盒；吸煙用打火機；香煙濾嘴；雪茄。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111022

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 五葉神品牌集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界荃灣沙咀道289號恒生荃灣大廈13樓A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 : 34

[511] 產品 Produtos : 電子香煙；煙草；香煙；煙斗；香煙盒；煙灰缸；火柴盒；吸煙用打火機；香煙濾嘴；雪茄。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111023

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Loções leitosas (cosméticos); cosméticos; produtos de maquilhagem; lápis cosméticos; pre-

parações para a remoção da maquilhagem; preparações cosméticas para os cuidados da 

pele; kits de cosméticos; óleos essenciais para uso pessoal; panos ou toalhetes impregnados 

de loções cosméticas ou essências de beleza; algodão e cotonetes para uso cosmético; pro-

dutos de perfumaria; sabões; leite (cosméticos); produtos de higiene pessoal.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111024

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 山東一順蒜道食品有限公司

   Shandong Yishunsuandao Foods Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國山東省濟寧市金鄉縣東關村東秦街61號

   No. 61 Dongqin Road, Dongguan Village, Jinxiang County, Jining City 272200, Shandong, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及

奶製品，食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111025

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 山東一順蒜道食品有限公司

   Shandong Yishunsuandao Foods Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國山東省濟寧市金鄉縣東關村東秦街61號

   No. 61 Dongqin Road, Dongguan Village, Jinxiang County, Jining City 272200, Shandong, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及

奶製品，食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111026

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 山東一順蒜道食品有限公司

   Shandong Yishunsuandao Foods Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國山東省濟寧市金鄉縣東關村東秦街61號

   No. 61 Dongqin Road, Dongguan Village, Jinxiang County, Jining City 272200, Shandong, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111027

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 山東一順蒜道食品有限公司

   Shandong Yishunsuandao Foods Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國山東省濟寧市金鄉縣東關村東秦街61號

   No. 61 Dongqin Road, Dongguan Village, Jinxiang County, Jining City 272200, Shandong, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111028

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 海安發展有限公司 

 地址 Endereço : 香港上環急庇利街8號金豐大廈1樓 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111029

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 珠海市貫鈞文化傳播有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金鐘街5號1棟3單元342房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 工業用油脂；潤滑脂；潤滑劑；潤滑油；發動機燃料非化學添加劑；氣體燃料；照明燃料；工業

用蠟；照明用蠟；除塵製劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111030

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC

 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 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; cintos (vestuário); casacos; luvas (vestuário); jaquetas; mitenes; calças; pulôve-

res; vestuário impermeável; camisas; calções; saias; saias-calção; calças largas; camisolas; 

sweatshirts; coletes; camisas resistentes ao vento; calçado; chapelaria; bonés; chapéus; vi-

seiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111031

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC

 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Equipamento de golfe; tacos de golfe; sacos de golfe; capas para cabeças de tacos de golfe; 

punhos para tacos de golfe; bolas de golfe; luvas de golfe; tees de golfe; marcadores de bo-

las de golfe; ferramentas de reparação de relva cortada por tacada defeituosa; capas para 

sacos de golfe; hastes de tacos de golfe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111032

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC

 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 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; cintos (vestuário); casacos; luvas (vestuário); jaquetas; mitenes; calças; pulôve-

res; vestuário impermeável; camisas; calções; saias; saias-calção; calças largas; camisolas; 

sweatshirts; coletes; camisas resistentes ao vento; calçado; chapelaria; bonés; chapéus; vi-

seiras.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111033

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC

 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Equipamento de golfe; tacos de golfe; sacos de golfe; capas para cabeças de tacos de golfe; 

punhos para tacos de golfe; bolas de golfe; luvas de golfe; tees de golfe; marcadores de bo-

las de golfe; ferramentas de reparação de relva cortada por tacada defeituosa; capas para 

sacos de golfe; hastes de tacos de golfe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111034

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC

 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 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; cintos (vestuário); casacos; luvas (vestuário); jaquetas; mitenes; calças; pulôve-

res; vestuário impermeável; camisas; calções; saias; saias-calção; calças largas; camisolas; 

sweatshirts; coletes; camisas resistentes ao vento; calçado; chapelaria; bonés; chapéus; vi-

seiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111035

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC

 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Equipamento de golfe; tacos de golfe; sacos de golfe; capas para cabeças de tacos de golfe; 

punhos para tacos de golfe; bolas de golfe; luvas de golfe; tees de golfe; marcadores de bo-
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las de golfe; ferramentas de reparação de relva cortada por tacada defeituosa; capas para 

sacos de golfe; hastes de tacos de golfe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111036

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC

 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 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; cintos (vestuário); casacos; luvas (vestuário); jaquetas; mitenes; calças; pulôve-

res; vestuário impermeável; camisas; calções; saias; saias-calção; calças largas; camisolas; 

sweatshirts; coletes; camisas resistentes ao vento; calçado; chapelaria; bonés; chapéus; vi-

seiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111037

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : Parsons Xtreme Golf, LLC

 地址 Endereço : 15475 N. 84th St., Scottsdale, Arizona 85260 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Equipamento de golfe; tacos de golfe; sacos de golfe; capas para cabeças de tacos de golfe; 

punhos para tacos de golfe; bolas de golfe; luvas de golfe; tees de golfe; marcadores de bo-

las de golfe; ferramentas de reparação de relva cortada por tacada defeituosa; capas para 

sacos de golfe; hastes de tacos de golfe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111040

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 資豐鮑魚食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路149號激成工業大廈9/F 

 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
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[511] 服務 Serviços : 鮑魚，魚翅，海參，花膠海味之批發及即食產品之零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111041

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 資豐鮑魚食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路149號激成工業大廈9/F 

 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 : 鮑魚，魚翅，花膠，海參海味之批發及即食產品之零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111043

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : L’Erbolario S.r.l.

 地址 Endereço : Viale Milano 74, LODI (LO), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes de toilette, detergentes líquidos para uso pessoal, champôs para o cabelo, loções 

para o cabelo, tintas para cabelos, amaciadores para o cabelo, géis para fixar cabelo, lacas 

para o cabelo, espumas para o banho, sais de banho (sem ser para fins médicos), óleos para 

o banho, antitranspirantes e desodorizantes para uso pessoal, perfumes, água-de-colónia, 

extractos de flores (perfumes), águas aromáticas (cosméticos), água de toilette, pó de talco 

(para uso toilette), pós para o corpo, óleos essenciais (aromáticos), máscaras de beleza, 

leite de limpeza, preparados para maquilhagem, produtos para remover maquilhagem, cos-

méticos para sobrancelhas, cremes cosméticos incluindo cremes hidratante, cremes anti-

-rugas, cremes de nutrientes, cremes para as mãos, cremes para reafirmar seios e cremes 

para após o banho, preparados cosméticos para cuidados da pele, dentífricos, preparados 

depilatórios, óleo de jasmim, óleo de rosa, óleo de alfazema, batons para os lábios, prepa-

rações para os cuidados das unhas, óleos para fins cosméticos, saquetas para perfumar rou-

pa, cremes de bebés, óleos para o sol, leites para o sol, cremes para o sol, géis para barbear, 

cremes para barbear, espumas para barbear, loções para depois de barbear, bálsamos para 

depois de barbear.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111044

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : L’Erbolario S.r.l.

 地址 Endereço : Viale Milano 74, LODI (LO), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações para refrescamento do ar, purificação do ar e desodorização do ar; desodori-

zantes, sem ser para uso pessoal; cremes, óleos e pós para bebés, todos para uso médico; 

preparações para cuidados da pele para uso médico; loções e sais médicos; preparações 

higiénicas; preparados veterinários; suplementos alimentares; alimentos e substâncias die-

téticas adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; ervas e infusões 

de ervas medicinais; desinfectantes; repelentes de insectos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111048

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[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，魚肝油，化學避孕劑，藥油，嬰兒奶粉，空氣除臭劑，衛生消毒劑，衛生內褲，醫用膠

布，營養補充劑，醫用卵磷脂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111049

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29
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[511] 產品 Produtos : 肉，魚製食品，水果罐頭，醃製水果，乾蔬菜，蛋，奶粉，食用油，加工過的堅果，乾食用菌，豆

腐製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111050

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/19

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，糖果，蜂蜜，燕麥食品，米，麵條，豆粉，調味品，茶飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111051

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : YISS KOREA CO., LTD.

 地址 Endereço : (Sindang-dong, GwangSinBuilding201), 54-18, Toegye-ro 73-gil, Jung-gu, Seoul, Republic 

of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化粧品；牙膏；肥皂；香精油；香；寵物用香波；空氣芳香劑；去污劑；拋光製劑；磨光製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111052

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : YISS KOREA CO., LTD.

 地址 Endereço : (Sindang-dong, GwangSinBuilding201), 54-18, Toegye-ro 73-gil, Jung-gu, Seoul, Republic 

of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手鐲（首飾）；項鍊（首飾）；珠寶首飾；戒指（首飾）；瑪瑙；錶；貴重金屬錠；貴重金屬合金；金

剛石；首飾盒。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111053

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : YISS KOREA CO., LTD.

 地址 Endereço : (Sindang-dong, GwangSinBuilding201), 54-18, Toegye-ro 73-gil, Jung-gu, Seoul, Republic 

of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 仿皮革；（女式）錢包；背包；錢包（錢夾）；書包；傘；傘套；登山杖；鞭子；製香腸用腸衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111054

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : YISS KOREA CO., LTD.

 地址 Endereço : (Sindang-dong, GwangSinBuilding201), 54-18, Toegye-ro 73-gil, Jung-gu, Seoul, Republic 

of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 襯衫；服裝；嬰兒全套衣；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；領帶；腰帶；防

水服。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111055

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : YISS KOREA CO., LTD.

 地址 Endereço : (Sindang-dong, GwangSinBuilding201), 54-18, Toegye-ro 73-gil, Jung-gu, Seoul, Republic 

of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；通過網站提供商業信息；廣告；計算機網絡上的在線

廣告；特許經營的商業管理；市場營銷；自由職業者的商業管理；計算機數據庫信息系統化；商

業審計；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111058

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : 時興貿易發展有限公司

   SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓20樓2008室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 有關寢具、家居紡織品、家用紡織品、床單、床罩、枕套、棉被、枕頭、床墊、墊子、睡袋、床氈、

被單、床布、床笠及桌布的零售及批發服務；廣告，商業經營，商業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/111059

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : 時興貿易發展有限公司

   SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓20樓2008室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 床氈，床布，床笠，床單，被單，床罩，氈子，紡織百葉窗，棉被，棉織物，家紡窗簾，傢俬保護套

（非固定），紡織窗簾，床罩，彈性紡織布料及印花絲織品，織物，家居紡織品，家庭日用織品，

家用紡織品，床墊外套，非編織紡織品，枕巾，枕套，被套，棉被，人造絲織品，紡織品餐巾，桌

布，餐桌用布（紡織物），紡織床單，紡織品，紡織毛巾，毛織品，羊毛巾。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/111060

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : 時興貿易發展有限公司

   SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓20樓2008室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 氣墊（非醫用），充氣床墊（非醫用），充氣枕頭（非醫用），寢具/床上用品（除床單外），長枕，

墊子，床墊，枕頭，藤席，睡袋，床，露營睡袋，彈簧床墊，稻草床墊，家具，玻璃鏡，鏡框；由木、

軟木、葦、藤與竹、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠母、海泡石製品及這些材料的代

用品或塑料品。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/111061

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc.

 地址 Endereço : Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

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

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos; 

produtos para o cuidado pessoal e produtos de perfumaria, nomeadamente perfume, eau 

de parfum, eau de cologne, eau de toilette, óleos essenciais, óleos para massagem, pulve-

rizadores para o corpo, desodorizante para o corpo, spray para o corpo, esfoliantes para o 

corpo, produtos para a lavagem do corpo, sabonetes para o corpo, manteiga para o corpo, 

cremes para o corpo, loções para o corpo, pós para o corpo, banho de espuma, gel de ba-

nho, sabonete para as mãos, cremes para as mãos, loções para as mãos, preparados para o 

cuidado dos cabelos; produtos para bronzear; preparados para auto-bronzeamento e prepa-

rados não medicinais para auto-bronzeamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111062

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : 金苑投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街131號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111063

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : 金苑投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街131號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 



N.º 24 — 15-6-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 14451

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111064

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : 金苑投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街131號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111065

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : 金苑投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街131號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；餐廳；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棗紅色，白色，金銅色如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111066

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : 金苑投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街131號地下 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棗紅色，白色，金銅色如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111067

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : 金苑投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街131號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；餐廳；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111068

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20

[730] 申請人 Requerente : 金苑投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街131號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；餐廳；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111069

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/20
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[730] 申請人 Requerente : 金苑投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街131號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；餐廳；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111104

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/21

[730] 申請人 Requerente : HUANG JUNWU

 地址 Endereço : Zona da Areia Preta N, S/N, Villa de Mer, 10º andar 2C, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，鞋子，襪子，帽，褲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111105

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/21

[730] 申請人 Requerente : HUANG JUNWU

 地址 Endereço : Zona da Areia Preta N, S/N, Villa de Mer, 10º andar 2C, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，鞋，襪子，帽，褲。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111108

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/21
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[730] 申請人 Requerente : 余一鳴

   Alexandre IU

 地址 Endereço : 澳門氹仔廣東大馬路南新花園一座3樓C室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 車輛，汽車零件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111109

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/21

[730] 申請人 Requerente : VORONET, S.L.

 地址 Endereço : C/ Santa Anna 101, Nave A, Pol. Ind. La Clota, 08290 Cerdanyola (Barcelona), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 滑輪膠帶；平行膠帶（包括運輸帶，傳送帶，不包括陸地車輛引擎傳動帶）；三角膠帶；風扇膠帶

（不包括陸地車輛引擎風扇傳動帶）；機器傳動帶；發電機傳動帶；輸送機傳輸帶；馬達和引擎

用傳動帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111110

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/21

[730] 申請人 Requerente : Tsingtao Brewery Company Limited

 地址 Endereço : No. 56, Dengzhou Road, Qingdao, Shandong Province 266012, P.R.CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; cerveja de gengibre; cerveja de malte; cerveja de ervas; cocktails à base de cerveja; 

extracto de lúpulo para fazer cerveja; malte de ervas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111111

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/21

[730] 申請人 Requerente : Tsingtao Brewery Company Limited

 地址 Endereço : No. 56, Dengzhou Road, Qingdao, Shandong Province 266012, P.R.CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; cerveja de gengibre; cerveja de malte; cerveja de ervas; cocktails à base de cerveja; 

extracto de lúpulo para fazer cerveja; malte de ervas; bebidas de sumos de frutas não alco-

ólicas; bebidas não alcoólicas; preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111112

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/21

[730] 申請人 Requerente : Tsingtao Brewery Company Limited

 地址 Endereço : No. 56, Dengzhou Road, Qingdao, Shandong Province 266012, P.R.CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; cerveja de gengibre; cerveja de malte; cerveja de ervas; cocktails à base de cerveja; 

extracto de lúpulo para fazer cerveja; malte de ervas; bebidas de sumos de frutas não alco-

ólicas; bebidas não alcoólicas; preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111113

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/21

[730] 申請人 Requerente : Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc.

 地址 Endereço : Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para o cuidado pessoal e produtos de perfumaria, nomeadamente perfume, eau 

de parfum, eau de toilette, pulverizadores para o corpo, desodorizante para o corpo, spray 

para o corpo, esfoliantes para o corpo, produtos para a lavagem do corpo, óleos para o cor-

po, sabonetes para o corpo, manteiga para o corpo, cremes para o corpo, loções para o cor-

po, pós para o corpo, banho de espuma, gel de banho, sabonete para as mãos, cremes para 

as mãos, loções para as mãos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111116

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/22

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, 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 : Motores principais não eléctricos para veículos terrestres (não incluindo as suas peças); 

componentes de transmissão para veículos terrestres; motores AC ou motores DC para veí-

culos terrestres (não incluindo as suas peças); navios e suas peças e acessórios; veículos mo-

torizados de duas rodas, bicicletas e suas peças e acessórios; dispositivos anti-roubo para 

veículos; automóveis e suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores verde e preta tal como representadas na figura.

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

2015/10/23 2015-102503 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/111117

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/22

[730] 申請人 Requerente : Dufry International AG (Dufry International SA) (Dufry International Ltd)

 地址 Endereço : Brunngässlein 12, 4052 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho de artigos de viagem e de oferta, nomeadamente bebidas, bebi-

das alcoólicas, alimentos, perfumes e cosméticos, artigos de tabaco, brinquedos, produtos 

têxteis, vestuário, moda e acessórios, artigos de joalharia, relógios, brinquedos, bem como 

aparelhos electrónicos e electrodomésticos; a reunião, em benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos (excepto o seu transporte), permitindo aos clientes ver e comprar 

comodamente esses produtos; publicidade; relações públicas; gestão de negócios; adminis-

tração de negócios; consultadoria de gestão e organização de negócios; consultadoria de 

organização de negócios; consultadoria de gestão de pessoal; consultadoria profissional de 

negócios; agências de importação e exportação; promoção de vendas para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/03 63755/2015 瑞士 Suíça

2016/03/22 53630/2016 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/111118

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/22
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[730] 申請人 Requerente : Dufry International AG (Dufry International SA) (Dufry International Ltd)

 地址 Endereço : Brunngässlein 12, 4052 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho de artigos de viagem e de oferta, nomeadamente bebidas, bebi-

das alcoólicas, alimentos, perfumes e cosméticos, artigos de tabaco, brinquedos, produtos 

têxteis, vestuário, moda e acessórios, artigos de joalharia, relógios, brinquedos, bem como 

aparelhos electrónicos e electrodomésticos; a reunião, em benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos (excepto o seu transporte), permitindo aos clientes ver e comprar 

comodamente esses produtos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/03 63752/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/111119

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/22

[730] 申請人 Requerente : Dufry AG (Dufry SA) (Dufry Ltd)

 地址 Endereço : Brunngässlein 12, 4052 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho de jornais, revistas, livros, incluindo formatos electrónicos 

transferíveis dos mesmos, produtos de confeitaria e alimentos de snack, bebidas não-al-

coólicas, incluindo garrafas de água, sumos e refrigerantes gaseificados, vestuário, filmes, 

artigos de viagem e de oferta, medicamentos não sujeitos a receita médica (de venda livre), 

produtos electrónicos de uso pessoal, DVDs e CDs, cartões de felicitação e artigos de pa-

pelaria; a reunião, em benefício de terceiros, de uma variedade de produtos (excepto o seu 

transporte), permitindo aos clientes ver e comprar comodamente esses produtos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/06 63895/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/111120

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/22

[730] 申請人 Requerente : 榴槤寶寶有限公司

   DURIANBB LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔道230號佳誠大廈10樓

   10/F, Great Smart Tower, 230 Wanchai Road, Wanchai, Hong Kong.
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 腌制水果；水果罐頭；冷凍水果；糖漬水果；燉熟的水果；果肉；果皮；水果片；浸酒的水果；以

水果為主的零食小吃；糖煮水果；果醬；奶油（乳製品）；乳酪；牛奶飲料（以牛奶為主的）；牛乳

製品；奶昔；果凍；食用果凍。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111121

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/22

[730] 申請人 Requerente : 榴槤寶寶有限公司

   DURIANBB LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔道230號佳誠大廈10樓

   10/F, Great Smart Tower, 230 Wanchai Road, Wanchai, Hong Kong.

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲料；茶；甜食（糖果）；巧克力；甜食；軟糖（糖果）；糖；果

凍（糖果）；餅乾；蛋糕；穀粉制食品；小蛋糕（糕點）；餡餅（點心）；糕點；布丁；果餡餅；以穀

物為主的零食小吃；肉餡餅；冰淇淋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111143

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/22

[730] 申請人 Requerente : 羅國恩 

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘寶珮苑寶珊閣1102室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 空氣及冷却設備和裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111146

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26
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[730] 申請人 Requerente : 名店有限公司 

 地址 Endereço : 澳門佛山街51號新建業商業中心13樓G-H座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 皮包、皮鞋、手袋、男裝及女裝的實業經營及廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色、紅色、白色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111147

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/22

[730] 申請人 Requerente : ÁSIA DIRECTO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA, em inglês ASIA DI-

RECT IMPORT AND EXPORT LIMITED

 地址 Endereço : Beco da Pérola, nº110-B, Caesar Fortune, Ka Fok Kok, 10º andar L, Taipa Macau SAR

 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 : Venda de todo o tipo de vestuário e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e rosa (tal como apresentado na figura).

[210] 編號 N.º : N/111148

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/22

[730] 申請人 Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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; artigos de jóias de imitação; artigos de joalharia, 

pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; bijutaria e joalharia genuína; 

pedras preciosas; ornamentos (artigos de joalharia); colares; brincos; pulseiras; bracelets; 

anéis (artigos de joalharia); broches; amuletos (artigos de joalharia); pendentes; correntes 

em metais preciosos; berloques (joalharia); medalhas; alfinetes (joalharia); alfinetes de 

gravatas; botões de punho e molas para gravata; medalhões; argolas para chaves (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes); chaveiros (pequenos adornos de joalharia ou corren-

tes); correntes para chaves em metais preciosos; amuletos decorativos para telemóveis; 

estojos para jóias; pequenos artigos de joalharia em vidro, em pedras preciosas naturais ou 
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artificiais, em plástico, comuns ou em metais preciosos para uso pessoal; relógios e relógios 

de parede e mesa; vidros para relógios; peças para relógios; estojos para relógios e relógios 

de parede e mesa; pedras preciosas naturais e sintéticas de todos os tipos e para todos os 

fins; pedras preciosas, em particular pedras preciosas em vidro e artigos de joalharia em 

pedras preciosas com facetas de vidro.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/13 2015-726 列支敦士登 Listenstaine

[210] 編號 N.º : N/111149

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/22

[730] 申請人 Requerente : Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Kronenstrasse 5-7, 42699 Solingen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de iluminação; lâmpadas e luzes, excepto para fins médicos; lâmpadas portáteis; 

tochas (flashes); farol dianteiro (faróis); lâmpadas para bicicleta; lâmpadas de trabalho; 

lâmpadas domésticas; lâmpadas para sala de estar; lâmpada para secretárias; lâmpadas de 

escritório; Iluminação exterior e de jardim; iluminação para exposições; iluminação para 

veículos; lâmpadas de construção; sistema de iluminação LED, consistindo principalmente 

de tochas LED; lâmpadas LED para salas de estar; lâmpadas LED para escritórios; lâmpa-

das de leitura LED para carros; lâmpadas; tudo incluído na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e preto.

[210] 編號 N.º : N/111150

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/22

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 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 e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; 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 digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, compu-

tadores; software informático; extintores de incêndio; dados gravados electronicamente 



N.º 24 — 15-6-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 14461

(descarregáveis); informação tecnológica e equipamento audiovisual; magnetos, magnetiza-

dores e desmagnetizadores; dispositivos ópticos, dispositivos para aumentar o rendimento 

e correctores; dispositivos de segurança, para segurança e de sinalização; equipamento de 

mergulho; dispositivos de navegação, dispositivos de rastreamento e localização por geo-

-posicionamento por satélite (GPS); mapas electrónicas descarregáveis; instrumentos de 

medida, detenção e monitorização, indicadores e controladores; aparelhos educativos e 

simuladores; 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 de 

jogos de computador; programas de jogos de computador multimédia interactiva; softwa-

re informático de jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispo-

sitivos electrónicos móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros 

dispositivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores; es-

tojos e capas para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis e notebooks, 

leitores de média portátil, câmaras fotográficas e outros equipamentos fotográficos; malas 

para computador portátil; cordões (correias) para telemóveis; óculos; óculos; óculos de ve-

rão; óculos de sol; capas para telemóveis; rádios com alarmes incorporados.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/12 014787469 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/111151

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/22

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 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 : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas; serviços de pu-

blicação e reportagem; tradução e interpretação; serviços de jogos electrónicos, incluindo 

a provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através de uma rede global 

de computador; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dis-

positivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados com com-

putadores e jogos electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em 

telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos 

singulares interactivos 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 : 

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

2015/11/12 014787469 歐洲聯盟 União Europeia
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[210] 編號 N.º : N/111153

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : HARD ROCK HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : Seventh Floor, 90 High Holborn, London WC1V 6XX, United Kingdom

 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 spa e de bem-estar, nomeadamente, serviços de spa e de bem-estar para a saú-

de e bem-estar do corpo e da alma.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111154

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : NBA Properties, Inc.

 地址 Endereço : Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, NY 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário, nomeadamente «hosiery», sapatos para basque-

tebol, sapatilhas para basquetebol, chinelas, T-shirts, camisas, polos, «sweatshirts», calças 

de fato de treino, calças, blusas de alças, «jerseys», calções, pijamas, camisas para despor-

to, camisas para «rugby», camisolas, cintos, gravatas, camisas de dormir, chapéus, bonés, 

viseiras, fatos para exercícios de aquecimento, calças para exercícios de aquecimento, tops 

para exercícios de aquecimento/camisas para a prática de tiro, jaquetas, jaquetas resistentes 

ao vento, parkas, casacos, babetes para crianças sem serem de papel, fitas para a cabeça, 

faixas para os pulsos (vestuário), aventais, roupa interior, cuecas com perna, calças de la-

zer, abafos para as orelhas, luvas, mitenes, lenços para a cabeça e para o pescoço, camisas 

tricotadas e camisas de tecido, vestidos justos ao corpo, vestidos, vestidos e uniformes para 

claques desportivas, vestuário de natação, fatos de banho, fatos de natação, biquínis, fatos 

de banho com duas peças, calções para natação, calções para o banho, calções de surf, 

fatos de mergulho, túnicas de praia, túnicas para usar por cima do fato de banho, páreos, 

sandálias, sandálias de praia, chapéus de praia, viseiras para o sol, toucas para natação, 

toucas para o banho, toucado moderno com peruca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111155

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25
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[730] 申請人 Requerente : NBA Properties, Inc.

 地址 Endereço : Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, NY 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 : 41

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

serviços de entretenimento e educacionais sob a forma de programas de rádio e televisão 

contínuos no domínio do basquetebol e sob a forma de apresentação de jogos de basquete-

bol e espectáculos de basquetebol ao vivo; produção e distribuição de espectáculos de rádio 

e de televisão com jogos de basquetebol, eventos de basquetebol e programas no domínio 

do basquetebol; realização e organização de clínicas e acampamentos de basquetebol, clíni-

cas e acampamentos de treinadores, clínicas e acampamentos de equipas de dança e jogos 

de basquetebol; serviços de entretenimento sob a forma de actuações ao vivo de mascotes 

fantasiadas ou equipes de dança em jogos e espectáculos de basquetebol, clínicas, acampa-

mentos, promoções e outros eventos relacionados com o basquetebol, eventos especiais e 

festas; serviços de clube de fãs; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de um website com material multimédia sob a forma de excertos televisivos, excertos te-

levisivos interactivos, gravações de vídeo, gravações de transmissões contínuas de vídeo, 

seleções de excertos televisivos interactivos, programas de rádio, excertos de rádio e gra-

vações de áudio no domínio do basquetebol; fornecimento de notícias e informações sob 

a forma de estatísticas e curiosidades na área do basquetebol; fornecimento de serviços de 

jogos on-line não-transferíveis, nomeadamente, jogos de computador, jogos de vídeo, jogos 

de vídeo interactivo, jogos de acção e perícia, jogos de arcada, jogos de festas para adultos 

e crianças, jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e jogos de perguntas e respostas; serviços de 

publicação electrónica, nomeadamente, a publicação de revistas, guias, boletins informati-

vos, livros para colorir, e horários de jogos de terceiros on-line, através da Internet, todos 

no campo de basquetebol; fornecimento de uma base de dados de computador on-line na 

área de basquetebol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111157

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 非醫用洗浴製劑；洗衣劑；清潔製劑；洗衣上光劑；研磨材料；香精油；化妝品；牙膏；乾花瓣與

香料混合物（香料）；動物用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111158

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 製食品用電動機械；電動制飲料機；包裝機；食品加工機（電動）；洗衣機；機械台架；電動刀；

發電機；壓縮、排放和輸送氣體用鼓風機；垃圾處理機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111159

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25號 

 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；複寫紙；衛生紙；紙或紙板製廣告牌；雜誌（期刊）；印刷出版物；平版印刷工藝品；訂書

機；文件夾（文具）；書寫工具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111160

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 半加工或未加工皮革；毛皮；錢包（錢夾）；旅行箱；包；皮製帶子；傘；手杖；馬具配件；製香腸

用腸衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111161

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 
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 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25號 

 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 : 傢俱；木製或塑料製箱；木或塑料梯；畫框；木、蠟、石膏或塑料藝術品；未加工或半加工的動

物角；未加工或半加工象牙；展示板；傢俱門；傢俱用非金屬附件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111162

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織織物；無紡布；紡織品製壁掛；氈；紡織品毛巾；床上用覆蓋物；桌布（非紙製）；紡織品或

塑料簾；紡織品製馬桶蓋罩；旗幟。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111163

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 成品衣；內衣；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽；襪；圍巾；腰帶；婚紗；禮服。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111164

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29
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[511] 產品 Produtos : 肉；魚製食品；蔬菜罐頭；水果蜜餞；腌製蔬菜；蛋；食用油；加工過的堅果；腌製塊菌；牛奶製

品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111165

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25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 : 可可；茶；茶飲料；糖；蜂蜜；糕點；以米為主的零食小吃；穀粉；穀類製品；調味品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111166

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 樹木；穀（穀類）；新鮮的園藝草本植物；活動物；新鮮水果；新鮮蔬菜；未加工穀種；動物食

品；釀酒麥芽；動物棲息用乾草。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111167

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25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；果汁；水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；無酒精果汁飲料；無酒精蘆薈飲料；大豆為主的飲料

（非牛奶替代品）；飲料香精；檸檬水；茶味非酒精飲料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111168

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25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 : 伏特加酒；酒精飲料原汁；果酒（含酒精）；開胃酒；酒精飲料（啤酒除外）；葡萄酒；含水果酒精

飲料；汽酒；蜂蜜酒；米酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111169

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告；商業管理和組織諮詢；特許經營的商業管理；替他

人推銷；人事管理諮詢；商業企業遷移；對購買定單進行行政處理；會計；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111170

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；自助餐館；飯店；咖啡館；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；提供野營場地設施；養老院；日

間托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111171

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25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 : 可可；茶；茶飲料；糖；蜂蜜；糕點；以米為主的零食小吃；穀粉；穀類製品；調味品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111172

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告；商業管理和組織諮詢；特許經營的商業管理；替他

人推銷；人事管理諮詢；商業企業遷移；對購買定單進行行政處理；會計；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111173

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古燕谷坊生態農業發展（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮健康東街25號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；自助餐館；飯店；咖啡館；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；提供野營場地設施；養老院；日

間托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111174

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 戚超群 
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 地址 Endereço : 中國廣東省開平市三埠街道辦事處長沙光明東路113號301房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；快餐

館；酒吧；假日野營住宿服務；汽車旅館；提供野營場地設施；旅遊房屋出租；養老院；日間托兒

所（看孩子）；動物寄養。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111175

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 戚超群 

 地址 Endereço : 中國廣東省開平市三埠街道辦事處長沙光明東路113號301房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；快餐

館；酒吧；假日野營住宿服務；汽車旅館；提供野營場地設施；旅遊房屋出租；養老院；日間托兒

所（看孩子）；動物寄養。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111176

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Costa Limited

 地址 Endereço : Whitbread Court, Houghton Hall Business Park, Porz Avenue, Dunstable, Bedfordshire 

LU5 5XE, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，木薯粉，西米，咖啡代用品，麵粉，穀類製品，麵包，餅乾，蛋糕，糕點，

甜食，天然或人造冰，麵條為主的預製食物，米為主的預製食物，意式麵食為主的預製食物，比

薩餅為主的預製食物，三明治，蜂蜜，食品用糖蜜，酵母，泡打粉，食鹽，芥末，胡椒，醋，調味

料，香辛料，小吃用冰，冰淇淋，巧克力飲料，可可飲料，咖啡飲料，除香精油外的飲料用調味

品，茶飲料，食用冰，咖啡調味香料（調味品），凍酸奶（冰凍甜點），冰淇淋粉，冰淇淋調味品，

果汁刨冰，威化餅乾，冰淇淋蛋筒。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/111177

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Costa Limited

 地址 Endereço : Whitbread Court, Houghton Hall Business Park, Porz Avenue, Dunstable, Bedfordshire 

LU5 5XE, 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 : 咖啡館，自助餐館，飯店，快餐館，酒吧服務，備辦宴席。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111178

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 青島森麒麟輪胎股份有限公司

   Qingdao Sentury Tire Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國青島市即墨市大信鎮天山三路5號

   No.5, Tianshan 3 Road, Daxin Town, Jimo, Qingdao, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 充氣輪胎的內胎；運載工具用輪胎；自行車車胎；充氣外胎（輪胎）；充氣輪胎；運載工具用實心

輪胎；汽車輪胎；輪胎防滑釘；自行車內胎。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111179

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 青島森麒麟輪胎股份有限公司

   Qingdao Sentury Tire Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國青島市即墨市大信鎮天山三路5號

   No.5, Tianshan 3 Road, Daxin Town, Jimo, Qingdao, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 充氣輪胎的內胎；運載工具用輪胎；自行車車胎；充氣外胎（輪胎）；充氣輪胎；運載工具用實心

輪胎；汽車輪胎；輪胎防滑釘；自行車內胎。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111180

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25
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[730] 申請人 Requerente : 深圳市盈界生物工程有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田街道雪象社區上雪科技工業城北區10號B1棟廠房7樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 消毒皂；汗足皂；洗手膏；抑菌洗手劑；冬青油；化妝品；化妝洗液；護膚用化妝劑；防汗劑（化

妝用品）；個人用除臭劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111181

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 深圳市盈界生物工程有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田街道雪象社區上雪科技工業城北區10號B1棟廠房7樓 

 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 : 浴用治療劑；衛生消毒劑；殺菌劑（真菌）；殺菌劑；醫藥用洗液；搽劑；護膚藥劑；汗足藥；消

毒劑；去灰指甲油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111182

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Tribute Portfolio IP, LLC

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento temporário; serviços de hotel e resort.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111183

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Tribute Portfolio IP, LLC

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento temporário; serviços de hotel e resort.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111184

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 張家銘 

 地址 Endereço : 澳門高園街輝寶閣地下4C 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 冰製食品，糕點。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/111185

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Arcadis N.V.

 地址 Endereço : Gustav Mahlerplein 97-103, 1082 MS Amsterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, marketing e promocionais; distribuição de materiais de publi-

cidade, marketing e promocionais; serviços de consultadoria, assessoria e de assistência 

nas áreas da publicidade, marketing e actividades promocionais; serviços de negócios co-

merciais e informação ao consumidor; pontos de venda em loja para comércio retalhista 

e grossista de produtos, equipamentos e acessórios; serviços administrativos, de gestão e 

assistência empresarial; serviços de contabilidade, guarda-livros e auditoria; processamen-

to de dados administrativos; serviços de consultadoria e assessoria de negócios; serviços de 

informação, de investigação e de análise de negócios; análises do preço de custo; pesquisas 

de mercado; recolha e sistematização de dados de negócios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111186

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Arcadis N.V.

 地址 Endereço : Gustav Mahlerplein 97-103, 1082 MS Amsterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção e demolição de edifícios; aluguer de ferramentas, estaleiros e equipamentos 

para a construção e demolição; serviços de instalação, limpeza, reparação e manutenção; 

instalação, manutenção e reparação de alarmes, fechaduras e cofres; instalação, manuten-

ção e reparação de equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado; manuten-

ção e reparação de edifícios; limpeza interior e exterior de edifícios; instalação de envidra-

çamento, manutenção e reparação de vidros, janelas e persianas; instalação, manutenção e 

reparação de canalizações; manutenção e reparação de móveis; instalação, manutenção e 

reparação de ascensores e elevadores; limpeza e manutenção de tecidos, matérias têxteis, 

couro, peles e produtos nestas matérias; exterminação, desinfecção e controlo de pragas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111187

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Arcadis N.V.

 地址 Endereço : Gustav Mahlerplein 97-103, 1082 MS Amsterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Produção de energia; tratamento e transformação de materiais; reciclagem e tratamento de 

resíduos; condicionamento e purificação de ar e água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111188

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Arcadis N.V.

 地址 Endereço : Gustav Mahlerplein 97-103, 1082 MS Amsterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de TI; desenvolvimento, programação e execução de software; serviços de hos-

pedagem e software como um serviço e aluguer de software; serviços de consultadoria, de 

assessoria e informação de TI; segurança, protecção e restauro de TI; serviços de duplica-

ção e de conversão de dados, serviços de codificação de dados; serviços de ciência e tecno-

logia; serviços de engenharia; serviços de peritagem e exploração; serviços de planeamento 



14474 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 24 期 —— 2016 年 6 月 15 日

arquitectónico e urbanístico; serviços de ciências naturais; serviços das ciências da terra; 

serviços de testes, autenticação e controlo de qualidade; serviços de design.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111189

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Arcadis N.V.

 地址 Endereço : Gustav Mahlerplein 97-103, 1082 MS Amsterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, marketing e promocionais; distribuição de materiais de publi-

cidade, marketing e promocionais; serviços de consultadoria, assessoria e de assistência 

nas áreas da publicidade, marketing e actividades promocionais; serviços de negócios co-

merciais e informação ao consumidor; pontos de venda em loja para comércio retalhista 

e grossista de produtos, equipamentos e acessórios; serviços administrativos, de gestão e 

assistência empresarial; serviços de contabilidade, guarda-livros e auditoria; processamen-

to de dados administrativos; serviços de consultadoria e assessoria de negócios; serviços de 

informação, de investigação e de análise de negócios; análises do preço de custo; pesquisas 

de mercado; recolha e sistematização de dados de negócios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111190

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Arcadis N.V.

 地址 Endereço : Gustav Mahlerplein 97-103, 1082 MS Amsterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção e demolição de edifícios; aluguer de ferramentas, estaleiros e equipamentos 

para a construção e demolição; serviços de instalação, limpeza, reparação e manutenção; 

instalação, manutenção e reparação de alarmes, fechaduras e cofres; instalação, manuten-

ção e reparação de equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado; manuten-

ção e reparação de edifícios; limpeza interior e exterior de edifícios; instalação de envidra-

çamento, manutenção e reparação de vidros, janelas e persianas; instalação, manutenção e 

reparação de canalizações; manutenção e reparação de móveis; instalação, manutenção e 

reparação de ascensores e elevadores; limpeza e manutenção de tecidos, matérias têxteis, 

couro, peles e produtos nestas matérias; exterminação, desinfecção e controlo de pragas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111191

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Arcadis N.V.

 地址 Endereço : Gustav Mahlerplein 97-103, 1082 MS Amsterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Produção de energia; tratamento e transformação de materiais; reciclagem e tratamento de 

resíduos; condicionamento e purificação de ar e água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111192

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Arcadis N.V.

 地址 Endereço : Gustav Mahlerplein 97-103, 1082 MS Amsterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de TI; desenvolvimento, programação e execução de software; serviços de hos-

pedagem e software como um serviço e aluguer de software; serviços de consultadoria, de 

assessoria e informação de TI; segurança, protecção e restauro de TI; serviços de duplica-

ção e de conversão de dados, serviços de codificação de dados; serviços de ciência e tecno-

logia; serviços de engenharia; serviços de peritagem e exploração; serviços de planeamento 

arquitectónico e urbanístico; serviços de ciências naturais; serviços das ciências da terra; 

serviços de testes, autenticação e controlo de qualidade; serviços de design.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111193

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment
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 地址 Endereço : Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

pão, artigos de pastelaria e confeitaria; açúcar; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; 

mostarda; vinagre; molhos (condimentos); especiarias; gelados comestíveis; cereais pre-

parados para consumo humano; biscoitos; bolachas de água e sal; bolos; tartes; rebuçados 

(candy); chocolate; bolachas; sorvete; massas alimentares, massas e bolinhos recheados co-

zidos a vapor (dumplings) secas e frescas; temperos; essências alimentares (que não sejam 

óleos essenciais); pizas; pipocas; chá e produtos de chá não medicinal; saquetas de chá não 

medicinal; cápsulas de chá não medicinal; chá instantâneo (essências que não sejam óleos 

essenciais) para fazer chá e chá gelado; extractos de chá; bebidas à base de chá; chá gelado; 

chá e infusões de ervas não medicinal; flores ou folhas para uso como substitutos de chá; 

preparações para fazer bebidas (base de chá).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111194

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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; artigos de jóias de imitação; artigos de joalharia, 

pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; bijutaria e joalharia genuína; 

pedras preciosas; ornamentos (artigos de joalharia); colares; brincos; pulseiras; bracelets; 

anéis (artigos de joalharia); broches; amuletos (artigos de joalharia); pendentes; correntes 

em metais preciosos; berloques (joalharia); medalhas; alfinetes (joalharia); alfinetes de 

gravatas; botões de punho e molas para gravata; medalhões; argolas para chaves (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes); chaveiros (pequenos adornos de joalharia ou corren-

tes); correntes para chaves em metais preciosos; amuletos decorativos para telemóveis; 

estojos para jóias; pequenos artigos de joalharia em vidro, em pedras preciosas naturais ou 

artificiais, em plástico, comuns ou em metais preciosos para uso pessoal; relógios e relógios 

de parede e mesa; vidros para relógios; peças para relógios; estojos para relógios e relógios 

de parede e mesa; pedras preciosas naturais e sintéticas de todos os tipos e para todos os 

fins; pedras preciosas, em particular pedras preciosas em vidro e artigos de joalharia em 

pedras preciosas com facetas de vidro.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/11/13 2015-725 列支敦士登 Listenstaine
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[210] 編號 N.º : N/111203

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : INOXPA, S.A.

 地址 Endereço : Telers, 57-59, 17820 Banyoles (GIRONA), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Maquinaria e ferramentas; máquinas para misturas líquidas; misturadoras de alimentos 

para fins industriais (máquinas); agitadores; máquinas robóticas de limpeza; máquinas para 

lavagem de aparelhos de laboratório; blindagem contra o aquecimento (peças para máqui-

nas); controladores de mecanismos para motores de máquinas ou motores; componentes 

pneumáticos e hidráulicos para máquinas, motores e mecanismos; bombas sendo partes 

de máquinas e/ou motores para uso na industria química e alimentar; bombas centrifugas; 

bombas de vácuo (máquinas); bombas pneumáticas para o abastecimento de gases liquefei-

tos; bombas para a extração de gases; reguladores (partes de máquinas); caixa de válvulas 

(partes de máquinas); válvulas para controle de bombas; válvulas pneumática actuadora.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/111204

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Abbott Products Operations AG

 地址 Endereço : Hegenheimermattweg 127, 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 : Preparados médicos e farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111205

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Abbott Products Operations AG

 地址 Endereço : Hegenheimermattweg 127, 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 : Preparados médicos e farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111206

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : Abbott Products Operations AG

 地址 Endereço : Hegenheimermattweg 127, 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 : Preparados médicos e farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111213

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/25

[730] 申請人 Requerente : 尼采西餅食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝集團商業中心17樓X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 : 麵包，糕點，咖啡，茶。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，白色，綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111216

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; jaquetas; casacos de penas; jaquetas resistentes ao vento; casacos; sobretudos; 

camisolões; vestuário impermeável; camisolas; pulôveres; roupa de malha (vestuário); car-

digãs; coletes; coletes de fatos; camisas; pólos; enxovais [vestuário]; roupa impermeável; 

vestidos de noiva; calças; calças elásticas; calças de jogging; «sweatshirts»; calças de treino; 

fatos; saias; vestidos; perneiras [calças]; vestuário de praia; vestuário de natação [fatos de 

banho]; camisas de dormir; roupões; negligés; vestuário para dormir; roupões de dormir 

japoneses [nemaki]; pijamas; roupões de banho; roupa interior; camisas interiores; esparti-

lhos [roupa interior]; combinações [vestuário]; camisolas interiores; ceroulas e cuecas; slips; 

cuecas de senhora, calções e cuecas; calções de banho; soutiens; anáguas; «hosiery»; cami-

solas; t-shirts; blusas de alças; vestidos; jerseys (vestuário); vestuário tradicional Japonês; 

calças de ganga; luvas e mitenes [vestuário]; lenços de cabeça e pescoço [lenços]; gravatas; 



N.º 24 — 15-6-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 14479

lenços de pescoço; xales; bandanas [lenços de pescoço]; cintas; cachecóis (vestuário); tapa-

-orelhas (vestuário); chapelaria; chapéus; bonés (chapelaria); peúgas; meias; ligas; suspen-

sórios de peúgas; suspensórios [suspensórios]; faixas para a cintura; cintos para vestuário; 

casulas; faixas para vestir; escapulários; manípulos (estolas); toucas para duche; máscaras 

para dormir; calçado; ferragens para calçado; tamancos em madeira de estilo Japonês 

(Geta); sandálias de estilo Japonês (Zori); chinelas; sandálias; sapatos e botas; sapatos para 

desporto; botas para desporto; fatos de máscaras; vestuário para desporto; chuteiras para 

futebol; faixas para os pulsos (vestuário); meias-calças; anoraques (parkas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111217

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição (não incluindo serviços de trans-

porte), em relação a vestuário, calçado, chapelaria, «hosiery», cintos para vestuário, luvas 

e mitenes [vestuário], lenços de cabeça e pescoço [lenços], fraldas, sacos, bolsas, mochilas, 

sacos de transporte multiuso, pastas, baús de viagem, sacos de desporto, malas de viagem, 

carteiras, porta-moedas, porta-cartões de visita, estojos para chaves, sacos para cosméticos 

vendidos vazios, estojos para artigos de toilette não preenchidos, chapéus-de-chuva, cha-

péus-de-sol, cosméticos, produtos de higiene pessoal, dentífricos, sabões, detergentes, pro-

dutos de perfumaria, lunetas, óculos, óculos de sol, óculos de protecção, relógios de mesa 

e de parede, relógios, joalharia, ornamentos pessoais de metais preciosos, pedras preciosas 

semitrabalhadas e suas imitações, móveis, almofadas, roupa de cama, capas para futons 

e colchas [roupa de casa], produtos têxteis tecidos para uso pessoal (não para vestir), toa-

lhas de rosto em matérias têxteis, lenços de mão em matérias têxteis, toalhas em matérias 

têxteis, tecidos, roupa de cama, roupa de mesa em matérias têxteis, brinquedos, bonecas, 

equipamentos de cozinha, instrumentos de limpeza, utensílios de lavagem, equipamentos 

domésticos, artigos pessoais, papel, artigos de papelaria, artigos de desporto; promoção de 

vendas para terceiros, em relação a vestuário, calçado, chapelaria, «hosiery», cintos para 

vestuário, luvas e mitenes [vestuário], lenços de cabeça e pescoço [lenços], fraldas, sacos, 

bolsas, mochilas, sacos de transporte multiuso, pastas, baús de viagem, sacos de desporto, 

malas de viagem, carteiras, porta-moedas, porta-cartões de visita, estojos para chaves, 

sacos para cosméticos vendidos vazios, estojos para artigos de toilette não preenchidos, 

chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, cosméticos, produtos de higiene pessoal, dentífricos, 

sabões, detergentes, produtos de perfumaria, lunetas, óculos, óculos de sol, óculos de pro-

tecção, relógios de mesa e de parede, relógios, joalharia, ornamentos pessoais de metais 

preciosos, pedras preciosas semitrabalhadas e suas imitações, móveis, almofadas, roupa de 

cama, capas para futons e colchas [roupa de casa], produtos têxteis tecidos para uso pessoal 

(não para vestir), toalhas de rosto em matérias têxteis, lenços de mão em matérias têxteis, 

toalhas em matérias têxteis, tecidos, roupa de cama, roupa de mesa em matérias têxteis, 

brinquedos, bonecas, equipamentos de cozinha, instrumentos de limpeza, utensílios de 

lavagem, equipamentos domésticos, artigos pessoais, papel, artigos de papelaria, artigos 
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de desporto; serviços de publicidade; publicidade na internet; serviços de publicidade atra-

vés de circulares; publicidade em revistas; publicidade em jornais; publicidade televisiva; 

publicidade na rádio; publicidade rodoviária; publicidade no interior e / ou exterior de veí-

culos; publicidade de rua; disseminação de material publicitário na rua e montras de lojas; 

aluguer de material publicitário; demonstração de produtos; fornecimento de informações 

comerciais sobre vendas de mercadorias; agências de importação e exportação; publicidade 

directa por correio; organização e produção de materiais publicitários; planeamento de 

publicidade; marketing; pesquisa de mercado; gestão de negócios; análise de gestão de ne-

gócios; consultadoria de negócios; assistência de gestão comercial e industrial; administra-

ção de empresas; organização de desfiles de moda para fins promocionais; organização de 

exposições e feiras com fins comerciais ou publicitários; trabalhos de escritório; serviços de 

taquigrafia; serviços de transcrição; reprodução de documentos; arquivo de documentos ou 

de fitas magnéticas; operação de computadores, máquinas de escrever, máquinas de telex 

e outras máquinas semelhantes de escritório; redacção de textos publicitários; angariação 

de assinaturas de jornais; decoração de montras; processamento administrativo de ordens 

de compra; extractos de contas; serviços de franchising (compras em grupo, publicidade 

em grupo); serviços de apoio às empresas e de consultadoria de franchising; serviços nesta 

classe em matéria de programas de fidelidade e sistemas de incentivos; serviços de aquisi-

ção, incluindo aquisição de tecnologia, produtos e serviços para outras empresas; gestão da 

cadeia de abastecimento; planeamento de inventários; compilação de estatísticas de negó-

cios; serviços de contabilidade; serviços de investigação, análise e informação de negócios; 

serviços de leilões; serviços de recrutamento de pessoal; serviços de recepção de visitantes 

em edifícios; aluguer de máquinas de escrever e máquinas fotocopiadoras; fornecimento de 

informações de emprego; aluguer de máquinas de venda automática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111220

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26

[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/111221

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26

[730] 申請人 Requerente : The Dow Chemical Company
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 地址 Endereço : Midland, Michigan 48674, 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 : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos e compostos químicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111222

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26

[730] 申請人 Requerente : The Dow Chemical Company

 地址 Endereço : Midland, Michigan 48674, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Produtos para a filtração da água, nomeadamente, unidades de osmose inversa e de nano-

-filtração, cartuchos e módulos de ultrafiltração.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111223

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26

[730] 申請人 Requerente : 台鈴工業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣桃園市平鎮區延平路三段411巷75號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機動自行車；機車；摩托車。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111225

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26

[730] 申請人 Requerente : RENTAS MESRA SDN. BHD.

 地址 Endereço : Suite 2-4, Level 2, Tower Block, Menara Milenium, Jalan Damanlela, Pusat Bandar Da-

mansara, Kuala Lumpur

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes; desodorizantes; sabonetes; loções para banho; loções para o corpo; cosméticos; 

champôs; loções para fins cosméticos; tudo incluido na classe 3.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111226

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111227

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111228

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111229

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26
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[730] 申請人 Requerente : CBRE, Inc.

 地址 Endereço : 400 S. Hope Street, 25th Floor, Los Angeles, California 90071, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria de investimentos de capitais; serviços financeiros do tipo de hipote-

cas bancárias comerciais e multifamiliar e serviços de empréstimos, serviços de corretagem 

de hipoteca, consultoria de investimento e gestão de investimentos de fundos relacionados 

com imóveis e companhias de imobiliário; agências imobiliárias de residências e de áreas 

comerciais, serviços de avaliação, corretagem, investimento e gestão; análise financeira e 

consultoria relacionada com imóveis; avaliação financeira de imóveis; avaliação financeira 

de propriedade pessoal, nomeadamente, equipamento; gestão de portfolio financeiro de 

imóveis residenciais e comerciais; pesquisa, gestão e investimento financeiro na área do 

imobiliário residencial e comercial, nomeadamente, pesquisa no campo das aquisições e 

disposições de imóveis, e gestão de títulos, nomeadamente, gestão de títulos na forma de 

propriedade imobiliária, e investimento e gestão de acções em companhias imobiliárias 

que detêm, gerem, compram e vendem imóveis; gestão de fracções imóveis residenciais e 

comerciais, nomeadamente, aluguer de imóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111230

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26

[730] 申請人 Requerente : CBRE, Inc.

 地址 Endereço : 400 S. Hope Street, 25th Floor, Los Angeles, California 90071, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Desenvolvimento de imóveis residenciais e comerciais; serviços de construção de imóveis 

residenciais e comerciais, nomeadamente, planeamento, traçado e construção de imóveis 

residenciais e comerciais; serviços de gestão de construção de imóveis residenciais e comer-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111231

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111255

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 澳門鴻福醫療發展有限公司

   Macau Hong Fok Medical Development Company Limited

 地址 Endereço : 澳門牧場街61號新城市工業大廈5樓J座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；人用藥；化學藥物製劑；醫用藥物；醫用營養食物；營養補充劑；動物用膳食補充

劑；醫用營養品；醫用診斷製劑；中藥成藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111256

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 澳門鴻福醫療發展有限公司

   Macau Hong Fok Medical Development Company Limited

 地址 Endereço : 澳門牧場街61號新城市工業大廈5樓J座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；人用藥；化學藥物製劑；醫用藥物；醫用營養食物；營養補充劑；動物用膳食補充

劑；醫用營養品；醫用診斷製劑；中藥成藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111257

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 澳門鴻福醫療發展有限公司

   Macau Hong Fok Medical Development Company Limited

 地址 Endereço : 澳門牧場街61號新城市工業大廈5樓J座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；人用藥；化學藥物製劑；醫用藥物；醫用營養食物；營養補充劑；動物用膳食補充

劑；醫用營養品；醫用診斷製劑；中藥成藥。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111258

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 澳門鴻福醫療發展有限公司

   Macau Hong Fok Medical Development Company Limited

 地址 Endereço : 澳門牧場街61號新城市工業大廈5樓J座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫療器械和儀器；眼科器械；血壓計；醫用診斷設備；醫用壓舌板；耳鼻喉科器械；牙科設備和

儀器；心率檢測設備；醫用體溫計；醫用內窺鏡攝像頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111259

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : MANUEL ROS FERNANDEZ

 地址 Endereço : Pol. Ind. Picassent, Calle 1 / Parcela D 5, Nave 10, 46220 Picassent (Valencia) / Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111260

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : MANUEL ROS FERNANDEZ

 地址 Endereço : Pol. Ind. Picassent, Calle 1 / Parcela D 5, Nave 10, 46220 Picassent (Valencia) / Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços promocionais e de publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; 

trabalhos de escritório; serviços de comércio grossista e retalhista em estabelecimentos 

comerciais, e através de redes informáticas mundiais, de vestuário, calçado e chapelaria; 

serviços de agência de importação e exportação; serviços de franchise, nomeadamente, 

consultadoria e assistência na gestão, organização e promoção de negócios relativos à assis-

tência na gestão de negócios comerciais ou industriais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111261

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : The Dow Chemical Company

 地址 Endereço : Midland, Michigan 48674, 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 : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos e compostos químicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/111262

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : The Dow Chemical Company

 地址 Endereço : Midland, Michigan 48674, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Produtos para a filtração da água, nomeadamente, unidades de osmose inversa e de nano-

-filtração, cartuchos e módulos de ultrafiltração.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/111268

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : JOYCITY CORP.

 地址 Endereço : 11th Floor, First-Tower Bldg., Seohyeon-Dong, 55, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-

-Do, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；視頻遊戲卡；計算機遊戲軟件；計算機程序（可下載軟件）；計算機

軟件（已錄製）；可下載的音樂文件；電子出版物（可下載）；計算機；已錄製的計算機程序（程

序）；已錄製的計算機操作程序。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111269

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : JOYCITY CORP.

 地址 Endereço : 11th Floor, First-Tower Bldg., Seohyeon-Dong, 55, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-

-Do, 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 : 在計算機網絡上提供在線遊戲；安排和組織大會；遊樂園服務；提供在線電子出版物（非下

載）；電子書籍和雜誌的在線出版。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111270

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 李海祥 

 地址 Endereço : 中國浙江省台州市椒江區前所街道六聯村850號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋；服裝；嬰兒全套衣；運動鞋；帽；爬山鞋；跑鞋（帶金屬釘）；襪；體操鞋；海濱浴場用鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111271

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 李海祥 

 地址 Endereço : 中國浙江省台州市椒江區前所街道六聯村850號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋；服裝；嬰兒全套衣；運動鞋；帽；爬山鞋；跑鞋（帶金屬釘）；襪；體操鞋；海濱浴場用鞋。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111272

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 李海祥 

 地址 Endereço : 中國浙江省台州市椒江區前所街道六聯村850號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋；服裝；嬰兒全套衣；運動鞋；帽；爬山鞋；跑鞋（帶金屬釘）；襪；體操鞋；海濱浴場用鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111273

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 史偉莎國際管理有限公司

   LBS INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗爵祿街33A-37A號百勝工廠大廈1樓A及B室

   Units A & B, 1st Floor, Victorious Factory Building, 33A-37A Tseuk Luk Street, San Po 

Kong, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 浴室清潔劑，廁所清潔劑，廚房清潔劑，玻璃清潔劑，強效除油劑，地板清潔劑，去污劑，排水

管清潔劑，多用途抗菌清潔劑（酸性及非酸性），疏通下水道製劑，家用除垢劑，漂白水。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111274

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 蒙特意雅私人有限公司

   MONDO VANTAGGIO PTE LTD

 地址 Endereço : 新加坡合樂路407號02樓01室（郵政編號：169634）

   407 Havelock Road, #02-01, Singapore 169634

 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 : 貨物展出；樣品散發；廣告；廣告宣傳；為廣告或推銷提供模特服務；計算機網絡上的在線廣

告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；特許經營的商業管理；組織商業或廣

告展覽；為廣告宣傳目的組織時裝表演；通過網站提供商業資訊；進出口代理；替他人推銷；替

他人採購（替其他企業購買商品或服務）；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111275

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : Ferrer Internacional S.A.

 地址 Endereço : Gran Via de Carlos III, 94, 08028 Barcelona, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para limpar, polir, esfregar e abrasivas; sabões; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; loções para o cabelo e dentífricos; desodorizantes para o cuidado pessoal; cre-

mes com finalidades cosméticas; cremes bronzeadores; cremes contendo protector solar e 

para protecção solar (cosméticos); cremes e loções dermatológicos (sem ser de uso medici-

nal).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto (pantone preto 100%)

   Azul (pantone 320C)

   Verde (pantone 376C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/111276

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : Ferrer Internacional S.A.

 地址 Endereço : Gran Via de Carlos III, 94, 08028 Barcelona, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas e veterinárias, preparações sanitárias para fins medicinais; ali-

mentos e substâncias dietécticas adaptadas para uso médico ou veterinário, alimentos para 

bebés, suplementos dietécticos para humanos e animais, nutracêuticos para uso terapêutico 

e para uso como suplementos dietécticos; gessos, materiais para pensos; desinfectantes; 

preparações para a destruição de animais nocivos; fungicidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca :  Preto (pantone preto 100%)

   Azul (pantone 320C)

   Verde (pantone 376C)

   (tal como exemplar da marca)
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[210] 編號 N.º : N/111277

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : Ferrer Internacional S.A.

 地址 Endereço : Gran Via de Carlos III, 94, 08028 Barcelona, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de pesquisa médica e farmacêutica; pesquisa e desenvolvimento relacionados com 

bacteriologia; pesquisa científica para fins médicos; pesquisa agroquímica; pesquisas e aná-

lises químicas; consultadoria relacionada com pesquisa farmacêutica; estudos de projectos 

técnicos; serviços de pesquisa médica laboratorial.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto (pantone preto 100%)

   Azul (pantone 320C)

   Verde (pantone 376C)

   (tal como exemplar da marca)

[210] 編號 N.º : N/111279

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111280

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

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

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

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

animais nocivos; fungicidas, herbicidas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto, amarelo, cinzento, laranja e tons de vermelho.

[210] 編號 N.º : N/111281

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto, amarelo, cinzento, laranja e tons de vermelho.

[210] 編號 N.º : N/111282

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

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

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

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

animais nocivos; fungicidas, herbicidas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111283

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111284

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 關恩賜

   Kwan Yany Yan Chi

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路南灣商業中心21樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷品，雜誌，報刊，文具用品，辦公室用品，印刷鉛字，印版。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/111285

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 關恩賜

   Kwan Yany Yan Chi

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路南灣商業中心21樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務，藝術展示服務，文化服務，文化創意活動。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/111286

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 關恩賜

   Kwan Yany Yan Chi

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路南灣商業中心21樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，灰色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111287

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 關恩賜

   Kwan Yany Yan Chi

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路南灣商業中心21樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 攝影及電影的儀器，器具，機械結構。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111288

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 關恩賜

   Kwan Yany Yan Chi

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路南灣商業中心21樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16
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[511] 產品 Produtos : 印刷品，雜誌，報刊，文具用品，辦公室用品，印刷鉛字，印版。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111289

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : 關恩賜

   Kwan Yany Yan Chi

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路南灣商業中心21樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務，文化服務，文化創意活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111290

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/27

[730] 申請人 Requerente : Patrón Spirits International AG.

 地址 Endereço : Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cerveja); bebidas espirituosas destiladas, rum, tequilha, vodka, 

vinhos e licores

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111291

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州市吉鑫祥裝飾建材有限公司

   GUANGZHOU GOODSENSE DECORATIVE BUILDING MATERIALS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市花都區炭步鎮沿江路西竹園2號（郵政編碼：510000）

   NO.2 XIZHUYUAN, YANJIANG ROAD, TANBU TOWN, HUADU DISTRICT, 

GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC OF 

CHINA
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 鋁塑板；金屬片和金屬板；金屬管；金屬波形瓦；金屬建築材料；金屬屋頂防雨板；金屬建築物；

建築用金屬板；普通金屬合金；金屬建築嵌板。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111292

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州市吉鑫祥裝飾建材有限公司

   GUANGZHOU GOODSENSE DECORATIVE BUILDING MATERIALS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市花都區炭步鎮沿江路西竹園2號（郵政編碼：510000）

   NO.2 XIZHUYUAN, YANJIANG ROAD, TANBU TOWN, HUADU DISTRICT, 

GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC OF 

CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；建築用非金屬蓋板；膠合板；人造石；玻形瓦；非金屬耐火建築材料；拼花地

板；非金屬屋頂防雨板；非金屬建築物；建築玻璃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111293

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 廣州九美仟惠生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市越秀區環市東路371-375號南塔2701、2714-2718室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；潔膚乳液；美容面膜；皮膚增白霜；清潔製劑；香精油；牙齒美白貼；乾花瓣與香料混合

物（香料）；動物用化妝品；洗衣上光劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111294

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28
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[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 電動製飲料機；廚房用電動機械；家用電動榨水果機；真空吸塵器；洗衣機；乾洗機；電控拉

窗簾裝置；電動卷門機；汽水製造設備；釀造機器；馬達和引擎啟動器；馬達和引擎用風扇；馬

達和引擎用消聲器；泵（機器、引擎或馬達部件）；閥門（機器、引擎或馬達部件）；壓縮機（機

器）；萬向節；電動關門器；機器、引擎或馬達用機械控制裝置；軸承（機器零件）；洗碗機；食

品加工機（電動）；電攪拌器；滑雪板用電動磨邊器；吸塵器用刷；空氣濾清器；氣壓缸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111295

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備；計步器；電子公告牌；智能手機；測量裝置；運載工具用測速儀；非醫用診斷

設備；電源材料（電線、電纜）；芯片（集成電路）；變壓器；低壓電源；遠距離點火用電子點火

裝置；安全頭盔；電子防盜裝置；電鎖；電池充電器；視頻顯示屏；遙控裝置；眼鏡；體育用護

目鏡；照相自拍杆；照相機；耳機；電視機；音箱；已錄製的計算機操作程序；可下載的計算機

應用軟件；手機外殼；調制解調器；機頂盒；平板電腦；鼠標墊；智能卡（集成電路卡）；計算機

遊戲軟件；已編碼鑰匙卡；運載工具用導航儀器（隨載計算機）；電視攝像機；便攜式媒體播放

器；放映設備；插頭、插座和其他接觸器（電連接）；USB閃存盤；電池；已曝光的電影膠片；手

機鏈；網絡通訊設備；計算機；衛星導航儀器；電子出版物（可下載）；振動膜（音響）；可下載

的影像文件；攝像頭；路由器；移動電源（可充電電池）；計算機存儲裝置；發射機（電信）；微

型投影儀；計算機程序（可下載軟件）；手機；手提電話；可視電話；攝像機；立體視鏡；反光安

全背心；複印機（照相、靜電、熱）；聯機手環（測量儀器）；穿戴式行動追蹤器；智能手機用套；

手機屏幕專用保護膜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111296

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28
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[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；運載工具用燈；烹調用裝置和設備；冰櫃；冰箱；空氣調節設備；浴霸；太陽能熱水器；便攜

式取暖器；飲水機；電炊具；烤麵包器；電力煮咖啡機；電壓力鍋（高壓鍋）；微波爐（廚房用

具）；空氣淨化裝置和機器；個人用電風扇；吹風機；水過濾裝置；消毒碗櫃；電暖器；焙燒爐；

空氣冷卻裝置；運載工具用空調器；摩托車車燈；消毒設備；氣體引燃器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111297

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 無人駕駛汽車（自動駕駛汽車）；電動運載工具；跑車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；摩

托車；自行車；三輪腳踏車；嬰兒車；運載工具用實心輪胎；運載工具內裝飾品；遙控運載工具

（非玩具）；陸地車輛引擎；汽車車輪轂；後視鏡；兒童安全座（運載工具用）；空中運載工具；

自行車用方向指示器；腳踏車用語音提醒裝置；運載工具用方向盤；電動代步車（行動遲緩人使

用）；嬰兒車車罩；平臥式嬰兒車；運載工具用操縱杆；推車（運載工具）用小腳輪；汽車；汽車

用煙灰缸；自行車內胎；自行車用無內胎輪胎；運載工具用側後視鏡；自行車車輪；汽車車身；

汽車車輪；電動自行車；獨輪手推小車；公共馬車；汽艇；運載工具底盤；運載工具防盜報警

器；擋風玻璃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111298

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；錢包（錢夾）；運動包；包；背包；皮革工具袋（空的）；家具用皮裝飾；傘；手杖；馬具配

件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111299

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；運動衫；童裝；騎自行車服裝；防水服；雨衣；化妝舞會用服裝；鞋（腳上的穿著物）；運動

鞋；鞋用防滑配件；帽；兒童頭盔；襪；手套（服裝）；滑雪手套；圍巾；腰帶；宗教服裝；服裝綬

帶；浴帽；睡眠用眼罩；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111300

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；遊戲機控制器；視頻遊戲機；兒童遊戲用踏板車（玩具）；玩具手槍；成比

例的模型車；滑板車（玩具）；玩具車；玩具無人機；紙牌；棋；運動用球；高爾夫球袋車；鍛煉

身體器械；鍛煉用固定自行車；射箭用器具；滑雪板；口哨；競技手套；護膝（體育用品）；輪滑

鞋；雪鞋；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣魚用具；抽獎用刮刮卡；球拍用吸汗

帶。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111301

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告空間出租；計算機網絡上的在線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告片製作；

商業管理輔助；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買

商品或服務）；市場營銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；人事管理諮詢；商業企業遷

移；計算機數據庫信息系統化；為商業或廣告目的編製網頁索引；會計；自動售貨機出租；尋找

贊助；銷售展示架出租；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111302

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經紀；保險信息；信用卡支付處理；借記卡支付處理；電子轉帳；網上銀行；金融服務；金融

管理；通過網站提供金融信息；股票和債券經紀；金融信息；通過使用會員卡為他人在參與機

構提供折扣；珠寶估價；不動產經紀；募集慈善基金；信託；典當經紀。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111303

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 運載工具清洗服務；照相器材修理；噴塗服務；橡膠輪胎修補；電器設備的安裝和修理；計算機

硬件安裝、維護和修理；運載工具保養服務；照明設備的安裝和修理；汽車保養和修理；家具保

養；車輛服務站（充電和保養）；運載工具電池更換服務；商品房建造；樂器調音；娛樂體育設

備的安裝和修理；維修信息；室內裝潢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111304

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；無線廣播；信息傳送；計算機輔助信息和圖像傳送；光纖通訊；電子公告牌服務（通

訊服務）；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服

務；新聞社；計算機終端通訊；視頻點播傳輸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111305

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；船隻出租；汽車運輸；導航；汽車出租；運載工具（車輛）租賃；司機服務；倉庫出租；旅

行陪伴；客車出租；觀光旅遊運輸服務；導航系統出租；運載工具故障牽引服務；快遞服務（信

件或商品）；拖拉機出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111306

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；組織教育或娛樂競賽；流動圖書館；在線電子書籍和雜誌的出版；除廣告片外的影片製

作；娛樂服務；在計算機網絡上提供在線遊戲；健身俱樂部（健身和體能訓練）；動物訓練；俱

樂部服務（娛樂或教育）；電視文娛節目；提供在線錄像（非下載）；電影膠片的分配（發行）；

娛樂消遣信息；歌曲創作；劇本編寫；組織彩票發行；綜藝表演。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111307

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；科技文稿撰寫；雲計算；計算機軟件設計；計算機軟件出租；把有形的數據或文件轉

換成電子媒體；託管計算機站（網站）；提供互聯網搜索引擎；遠程數據備份；電子數據存儲；

室內設計；計算機安全諮詢；工業品外觀設計；室內裝飾設計；服裝設計；計算機軟件更新；恢

復計算機數據；計算機軟件維護；計算機軟件安裝；軟件運營服務（SaaS）；信息技術諮詢服

務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111308

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 安全保衛諮詢；社交陪伴；家務服務；服裝出租；殯儀；交友服務；在線社交網絡服務；婚姻介

紹；知識產權許可；版權管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111309

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 電動製飲料機；廚房用電動機械；家用電動榨水果機；真空吸塵器；洗衣機；乾洗機；電控拉

窗簾裝置；電動卷門機；汽水製造設備；釀造機器；馬達和引擎啟動器；馬達和引擎用風扇；馬

達和引擎用消聲器；泵（機器、引擎或馬達部件）；閥門（機器、引擎或馬達部件）；壓縮機（機

器）；萬向節；電動關門器；機器、引擎或馬達用機械控制裝置；軸承（機器零件）；洗碗機；食

品加工機（電動）；電攪拌器；滑雪板用電動磨邊器；吸塵器用刷；空氣濾清器；氣壓缸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111310

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備；計步器；電子公告牌；智能手機；測量裝置；運載工具用測速儀；非醫用診斷

設備；電源材料（電線、電纜）；芯片（集成電路）；變壓器；低壓電源；遠距離點火用電子點火

裝置；安全頭盔；電子防盜裝置；電鎖；電池充電器；視頻顯示屏；遙控裝置；眼鏡；體育用護

目鏡；照相自拍杆；照相機；耳機；電視機；音箱；已錄製的計算機操作程序；可下載的計算機

應用軟件；手機外殼；調制解調器；機頂盒；平板電腦；鼠標墊；智能卡（集成電路卡）；計算機

遊戲軟件；已編碼鑰匙卡；運載工具用導航儀器（隨載計算機）；電視攝像機；便攜式媒體播放

器；放映設備；插頭、插座和其他接觸器（電連接）；USB閃存盤；電池；已曝光的電影膠片；手
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機鏈；網絡通訊設備；計算機；衛星導航儀器；電子出版物（可下載）；振動膜（音響）；可下載

的影像文件；攝像頭；路由器；移動電源（可充電電池）；計算機存儲裝置；發射機（電信）；微

型投影儀；計算機程序（可下載軟件）；手機；手提電話；可視電話；攝像機；立體視鏡；反光安

全背心；複印機（照相、靜電、熱）；聯機手環（測量儀器）；穿戴式行動追蹤器；智能手機用套；

手機屏幕專用保護膜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111311

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；運載工具用燈；烹調用裝置和設備；冰櫃；冰箱；空氣調節設備；浴霸；太陽能熱水器；便攜

式取暖器；飲水機；電炊具；烤麵包器；電力煮咖啡機；電壓力鍋（高壓鍋）；微波爐（廚房用

具）；空氣淨化裝置和機器；個人用電風扇；吹風機；水過濾裝置；消毒碗櫃；電暖器；焙燒爐；

空氣冷卻裝置；運載工具用空調器；摩托車車燈；消毒設備；氣體引燃器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111312

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 無人駕駛汽車（自動駕駛汽車）；電動運載工具；跑車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；摩

托車；自行車；三輪腳踏車；嬰兒車；運載工具用實心輪胎；運載工具內裝飾品；遙控運載工具

（非玩具）；陸地車輛引擎；汽車車輪轂；後視鏡；兒童安全座（運載工具用）；空中運載工具；

自行車用方向指示器；腳踏車用語音提醒裝置；運載工具用方向盤；電動代步車（行動遲緩人使

用）；嬰兒車車罩；平臥式嬰兒車；運載工具用操縱杆；推車（運載工具）用小腳輪；汽車；汽車
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用煙灰缸；自行車內胎；自行車用無內胎輪胎；運載工具用側後視鏡；自行車車輪；汽車車身；

汽車車輪；電動自行車；獨輪手推小車；公共馬車；汽艇；運載工具底盤；運載工具防盜報警

器；擋風玻璃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111313

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；錢包（錢夾）；運動包；包；背包；皮革工具袋（空的）；家具用皮裝飾；傘；手杖；馬具配

件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111314

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；運動衫；童裝；騎自行車服裝；防水服；雨衣；化妝舞會用服裝；鞋（腳上的穿著物）；運動

鞋；鞋用防滑配件；帽；兒童頭盔；襪；手套（服裝）；滑雪手套；圍巾；腰帶；宗教服裝；服裝綬

帶；浴帽；睡眠用眼罩；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111315

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；遊戲機控制器；視頻遊戲機；兒童遊戲用踏板車（玩具）；玩具手槍；成比

例的模型車；滑板車（玩具）；玩具車；玩具無人機；紙牌；棋；運動用球；高爾夫球袋車；鍛煉

身體器械；鍛煉用固定自行車；射箭用器具；滑雪板；口哨；競技手套；護膝（體育用品）；輪滑

鞋；雪鞋；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣魚用具；抽獎用刮刮卡；球拍用吸汗

帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111316

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告空間出租；計算機網絡上的在線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告片製作；

商業管理輔助；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買

商品或服務）；市場營銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；人事管理諮詢；商業企業遷

移；計算機數據庫信息系統化；為商業或廣告目的編製網頁索引；會計；自動售貨機出租；尋找

贊助；銷售展示架出租；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111317

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED
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 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險經紀；保險信息；信用卡支付處理；借記卡支付處理；電子轉帳；網上銀行；金融服務；金融

管理；通過網站提供金融信息；股票和債券經紀；金融信息；通過使用會員卡為他人在參與機

構提供折扣；珠寶估價；不動產經紀；募集慈善基金；信託；典當經紀。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111318

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 運載工具清洗服務；照相器材修理；噴塗服務；橡膠輪胎修補；電器設備的安裝和修理；計算機

硬件安裝、維護和修理；運載工具保養服務；照明設備的安裝和修理；汽車保養和修理；家具保

養；車輛服務站（充電和保養）；運載工具電池更換服務；商品房建造；樂器調音；娛樂體育設

備的安裝和修理；維修信息；室內裝潢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111319

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；無線廣播；信息傳送；計算機輔助信息和圖像傳送；光纖通訊；電子公告牌服務（通

訊服務）；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服

務；新聞社；計算機終端通訊；視頻點播傳輸。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111320

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；船隻出租；汽車運輸；導航；汽車出租；運載工具（車輛）租賃；司機服務；倉庫出租；旅

行陪伴；客車出租；觀光旅遊運輸服務；導航系統出租；運載工具故障牽引服務；快遞服務（信

件或商品）；拖拉機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111321

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；組織教育或娛樂競賽；流動圖書館；在線電子書籍和雜誌的出版；除廣告片外的影片製

作；娛樂服務；在計算機網絡上提供在線遊戲；健身俱樂部（健身和體能訓練）；動物訓練；俱

樂部服務（娛樂或教育）；電視文娛節目；提供在線錄像（非下載）；電影膠片的分配（發行）；

娛樂消遣信息；歌曲創作；劇本編寫；組織彩票發行；綜藝表演。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111322

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；科技文稿撰寫；雲計算；計算機軟件設計；計算機軟件出租；把有形的數據或文件轉

換成電子媒體；託管計算機站（網站）；提供互聯網搜索引擎；遠程數據備份；電子數據存儲；

室內設計；計算機安全諮詢；工業品外觀設計；室內裝飾設計；服裝設計；計算機軟件更新；恢

復計算機數據；計算機軟件維護；計算機軟件安裝；軟件運營服務（SaaS）；信息技術諮詢服

務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111323

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 安全保衛諮詢；社交陪伴；家務服務；服裝出租；殯儀；交友服務；在線社交網絡服務；婚姻介

紹；知識產權許可；版權管理。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111324

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；可下載的音樂文件；智能

眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據處理）；計步器；複印機（照相、靜電、熱）；衡量器具；量

具；電子公告牌；智能手機；智能手機用殼；機頂盒；運載工具用導航儀器（隨載計算機）；網絡

通訊設備；手機；可視電話；智能手機用套；手機屏幕專用保護膜；頭戴式耳機；電視機；揚聲

器音箱；便攜式媒體播放器；自拍杆（手持單腳架）；測量裝置；光學器械和儀器；電源材料（電

線、電纜）；芯片（集成電路）；變壓器；低壓電源；視頻顯示屏；遙控裝置；插頭、插座和其他接

觸器（電連接）；遠距離點火用電子點火裝置；安全頭盔；體育用護目鏡；電子防盜裝置；電鎖；

電池充電器；眼鏡；電池；移動電源（可充電電池）；已曝光的電影膠；聲音傳送裝置；耳塞機；

自動電唱機（音樂）；智能手機用接口；耳機接頭。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111325

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；視頻遊戲機；紙牌；運動用球；鍛煉身體器械；射箭用器具；滑雪板；口哨；

競技手套；護膝（體育用品）；輪滑鞋；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣魚用具；

塑料跑道；玩具；智能玩具。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111326

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；無線廣播；信息傳送；計算機輔助信息和圖像傳送；光纖通訊；電子公告牌服務（通

訊服務）；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服

務；新聞社服務；計算機終端通訊；視頻點播傳輸。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111327

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；組織教育或娛樂競賽；流動圖書館；電子書籍和雜志的在線出版；除廣告片外的影片製

作；娛樂服務；在計算機網絡上提供在線遊戲；健身俱樂部（健身和體能訓練）；動物訓練；音

樂主持服務；電視文娛節目；提供在線錄像（非下載）；電影膠片的分配（發行）；娛樂消遣信

息；歌曲創作；劇本編寫；組織彩票發行；作曲；音樂製作；提供在線音樂（非下載）；提供卡拉

OK服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111328

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；撰寫科技文稿；雲計算；計算機軟件設計；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；遠

程數據備份；電子數據存儲；室內設計；工業品外觀設計；計算機軟件更新；計算機軟件維護；

計算機軟件的安裝；軟件運營服務（SaaS）；信息技術諮詢服務；質量體系認證；造型（工業品

外觀設計）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111329

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28
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[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；可下載的音樂文件；智能

眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據處理）；計步器；複印機（照相、靜電、熱）；衡量器具；量

具；電子公告牌；智能手機；智能手機用殼；機頂盒；運載工具用導航儀器（隨載計算機）；網絡

通訊設備；手機；可視電話；智能手機用套；手機屏幕專用保護膜；頭戴式耳機；電視機；揚聲

器音箱；便攜式媒體播放器；自拍杆（手持單腳架）；測量裝置；光學器械和儀器；電源材料（電

線、電纜）；芯片（集成電路）；變壓器；低壓電源；視頻顯示屏；遙控裝置；插頭、插座和其他接

觸器（電連接）；遠距離點火用電子點火裝置；安全頭盔；體育用護目鏡；電子防盜裝置；電鎖；

電池充電器；眼鏡；電池；移動電源（可充電電池）；已曝光的電影膠；聲音傳送裝置；耳塞機；

自動電唱機（音樂）；智能手機用接口；耳機接頭。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111330

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；視頻遊戲機；紙牌；運動用球；鍛煉身體器械；射箭用器具；滑雪板；口哨；

競技手套；護膝（體育用品）；輪滑鞋；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣魚用具；

塑料跑道；玩具；智能玩具。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111331

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；無線廣播；信息傳送；計算機輔助信息和圖像傳送；光纖通訊；電子公告牌服務（通

訊服務）；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服

務；新聞社服務；計算機終端通訊；視頻點播傳輸。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111332

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；組織教育或娛樂競賽；流動圖書館；電子書籍和雜志的在線出版；除廣告片外的影片製

作；娛樂服務；在計算機網絡上提供在線遊戲；健身俱樂部（健身和體能訓練）；動物訓練；音

樂主持服務；電視文娛節目；提供在線錄像（非下載）；電影膠片的分配（發行）；娛樂消遣信

息；歌曲創作；劇本編寫；組織彩票發行；作曲；音樂製作；提供在線音樂（非下載）；提供卡拉

OK服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111333

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 樂視控股（北京）有限公司

   LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區姚家園路105號3號樓10層1102

   ROOM 1102, 10/F, BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, CHAOYANG DIS-

TRICT, BEIJING, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；撰寫科技文稿；雲計算；計算機軟件設計；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；遠

程數據備份；電子數據存儲；室內設計；工業品外觀設計；計算機軟件更新；計算機軟件維護；

計算機軟件的安裝；軟件運營服務（SaaS）；信息技術諮詢服務；質量體系認證；造型（工業品

外觀設計）。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/111334

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 珠海安泰路斯輪胎有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-12529 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車輪胎，翻新輪胎用胎面，補內胎用膠粘補片，車輪胎，氣胎（輪胎），補內胎用全套工具，車

輪外胎胎面（輪皮帶），充氣外胎（輪胎），汽車內胎，車輛用輪胎，以上項目不包括自行車及其

零件。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111335

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 肇慶駿鴻實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省肇慶市高新區臨江工業園（郵編：526238） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車輪胎，翻新輪胎用胎面，補內胎用膠粘補片，車輪胎，氣胎（輪胎），補內胎用全套工具，車

輪外胎胎面（輪皮帶），充氣外胎（輪胎），汽車內胎，車輛用輪胎，以上項目不包括自行車及其

零件。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111336

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 深圳市鑽之韻珠寶首飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區翠竹北路水貝工業區21幢一層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；珠寶首飾；寶石；項鍊（首飾）；貴重金屬藝術品；銀製工藝

品；裝飾品（首飾）；鐘；錶。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111337

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : SEBASTIEN LUKE DESIGNS, LLC
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 地址 Endereço : 1111 SOUTH GRAND AVE SUITE 1113, LOS ANGELES, CA 90015, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 禮服；晚禮服；婚紗；服裝；化妝舞會用服裝；舞衣；帽；鞋；襪；手套（服裝）；披肩；服裝帶（衣

服）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111338

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : Best Western International, Inc.

 地址 Endereço : 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111339

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 上海丙果投資管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區南橋鎮西渡南渡村125號14幢422室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋內底；運動鞋；涼鞋；鞋；服裝；帽子；襪；手套（服裝）；圍巾；腰帶。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111340

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 周紅霞 

 地址 Endereço : 中國福建省福清市江陰鎮嶺口村上嶺口137號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；飯店；餐館；咖啡館；自助餐館；提供野營場地設施；養老院；日間

托兒所（看孩子）；快餐館；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111341

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Pastas e outros adesivos para papelaria ou para uso doméstico; bilhetes de lotaria im-

pressos sem serem brinquedos; papel de impressão; papel da Índia; papel cristal; papel de 

jornal; papel para dactilografia; papel higiénico; papel [para escrever]; papel de desenho; 

papel [para embrulho]; papel de arroz; pergaminho; papel de filtragem; papel de marfim; 

cartolinas [cartão colorido]; cartão branco; papel ondulado [canelado]; revestimento de 

cartão para papelão ondulado; cartão (robusto, reforçado); papel para cartões-postais; pa-

pel acolchoado; papel oleado para chapéus-de-chuva de papel; papel para embrulhar pólvo-

ra; papel japonês para trabalhos manuais; papel para uso como material de certificados de 

acções; papel para painéis de correr japoneses; papel de caligrafia; cartão feito com papel 

de amoreira; papel higiénico de textura áspera; papel feito de papel de amoreira; papel 

stencil [papel para mimeógrafo]; papel japonês; papel de guardanapo; papel de duplicação; 

papel japonês espesso; papel rendado; papel de imitação de couro; cartões perfurados para 

teares jacquard; papel resistente a ácido; cartão ondulado; papel para divisórias deslizantes 

japonesas de interior; papel resistente a bolor; papel impermeável; papel luminoso; papel 

celofane; papel sintético; papel e cartão; papel químico; blocos de papel para desenho; 

álbuns de autocolantes; cartões [papelaria]; arquivos para cartões [papelaria]; cadernos; 

suportes de plástico [papelaria]; lapiseiras; caneta esferográfica; autocolantes [papelaria]; 

blocos de notas; artigos de papelaria; livros com sugestões para jogos de computador; livros 

de banda desenhada; postais ilustrados; livros de música impressos; livros de canções; catá-

logos; revistas [publicações]; horários impressos; livros; jornais; mapas geográficos; diários; 

boletins; panfletos; cartas para troca outras que não para jogos; calendários; produtos de 

impressão; pinturas e obras de caligrafia; fotografias; suportes para fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111342

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de vídeo salão; máquinas e aparelhos de entretenimento para uso em 

parques de diversões; brinquedos para animais domésticos; apitos de brinquedo; relógios 

de mesa e de parede e relógios de brinquedo; brinquedos rolantes; brinquedos de corda; 

brinquedos com motor eléctrico; brinquedos accionados por volante; broches de brincar, 

brinquedos de movimento accionado por alavanca; brinquedos feitos com tábuas ou pran-

chas de madeira; brinquedos de madeira moldados com recurso a serras; modelos de brin-

car ocos em contraplacado ou em folheado de madeira; brinquedos de madeira moldados 

com recurso a tornos rotativos; móbiles (brinquedos); sortidos de peças em papel colorido 

(brinquedos de papel); imagens para decalcomanias (brinquedos de papel); peças de papel 

sortidas para dobragens [origami]; balões em papel (artigos de brinquedo); cartas para jo-

gar karuta [jogo de cartas japonês]; conjuntos de bonecas de papel e mudas de roupa para 

as mesmas; brinquedos de colorir [brinquedos]; artigos de vestuário para os brinquedos; 

caixas musicais de brinquedo; liras de brinquedo; gaitas de brinquedo; pianos de brinque-

do; xilofones de brinquedo; conjuntos de construção de brinquedo; conjuntos de modelos 

de comboios de brinquedo; modelos de brinquedos; berlindes; contas de vidro [artigos de 

brinquedo]; pistolas de brinquedo; máscaras de brinquedo; fogos de artifício de brinquedo; 

bombons explosivos [fogos de artifício de brinquedo]; máquinas de jogos de vídeo para uso 

doméstico; árvores de Natal de brinquedo; jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos e 

peças, guarnições e acessórios para os mesmos; jogos de mão com ecrãs de cristais líquidos; 

scooters de brinquedo; quebra-cabeças; veículos de quatro rodas de brinquedo; veículos de 

brinquedo; bolhas de sabão [brinquedos]; papagaios de papel; cavalos-de-baloiço; triciclos 

para crianças; piscinas infláveis (artigos de brinquedo); piscinas [artigos de brinquedo]; 

jogos de argolas; brinquedos de papel; brinquedos de pelúcia; brinquedos de figuras de 

acção; figuras de brinquedo e respectivos acessórios; brinquedos; bonecas; jogos de tabu-

leiro «Go»; jogos de xadrez Japonês (jogos de shogi); cartas de jogar Japonesas (utagaruta); 

dados; jogos de dados Japoneses (Sugoroku); copos para dados; jogos de damas Chineses; 

jogos de xadrez; jogos de damas; aparelhos de prestidigitação; jogos de dominó; jogos de 

cartas; cartas de jogar Hanafuda; jogos de mah-jong; jogos de cromos; cartas de jogo; slot-

-machines [máquinas de jogo]; máquinas de pinball verticais Japonesas (máquinas de pa-

chinko); máquinas e aparelhos de jogos; mesas de bilhar; tacos de bilhar; giz para tacos de 

bilhar; bolas de bilhar; marcadores de bilhar; mesas de bilhar que funcionam com moedas; 

almofadas de mesas de bilhar; equipamentos de bilhar; artigos de desporto; equipamento 

de pesca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111343

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Pastas e outros adesivos para papelaria ou para uso doméstico; bilhetes de lotaria im-

pressos sem serem brinquedos; papel de impressão; papel da Índia; papel cristal; papel de 
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jornal; papel para dactilografia; papel higiénico; papel [para escrever]; papel de desenho; 

papel [para embrulho]; papel de arroz; pergaminho; papel de filtragem; papel de marfim; 

cartolinas [cartão colorido]; cartão branco; papel ondulado [canelado]; revestimento de 

cartão para papelão ondulado; cartão (robusto, reforçado); papel para cartões-postais; pa-

pel acolchoado; papel oleado para chapéus-de-chuva de papel; papel para embrulhar pólvo-

ra; papel japonês para trabalhos manuais; papel para uso como material de certificados de 

acções; papel para painéis de correr japoneses; papel de caligrafia; cartão feito com papel 

de amoreira; papel higiénico de textura áspera; papel feito de papel de amoreira; papel 

stencil [papel para mimeógrafo]; papel japonês; papel de guardanapo; papel de duplicação; 

papel japonês espesso; papel rendado; papel de imitação de couro; cartões perfurados para 

teares jacquard; papel resistente a ácido; cartão ondulado; papel para divisórias deslizantes 

japonesas de interior; papel resistente a bolor; papel impermeável; papel luminoso; papel 

celofane; papel sintético; papel e cartão; papel químico; blocos de papel para desenho; 

álbuns de autocolantes; cartões [papelaria]; arquivos para cartões [papelaria]; cadernos; 

suportes de plástico [papelaria]; lapiseiras; caneta esferográfica; autocolantes [papelaria]; 

blocos de notas; artigos de papelaria; livros com sugestões para jogos de computador; livros 

de banda desenhada; postais ilustrados; livros de música impressos; livros de canções; catá-

logos; revistas [publicações]; horários impressos; livros; jornais; mapas geográficos; diários; 

boletins; panfletos; cartas para troca outras que não para jogos; calendários; produtos de 

impressão; pinturas e obras de caligrafia; fotografias; suportes para fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor amarela, preta, branca, ocre, azul-marinho, vermelha e cinzenta tal como 

representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/111344

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : mixi, Inc.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de vídeo salão; máquinas e aparelhos de entretenimento para uso em 

parques de diversões; brinquedos para animais domésticos; apitos de brinquedo; relógios 

de mesa e de parede e relógios de brinquedo; brinquedos rolantes; brinquedos de corda; 

brinquedos com motor eléctrico; brinquedos accionados por volante; broches de brincar, 

brinquedos de movimento accionado por alavanca; brinquedos feitos com tábuas ou pran-

chas de madeira; brinquedos de madeira moldados com recurso a serras; modelos de brin-

car ocos em contraplacado ou em folheado de madeira; brinquedos de madeira moldados 

com recurso a tornos rotativos; móbiles (brinquedos); sortidos de peças em papel colorido 

(brinquedos de papel); imagens para decalcomanias (brinquedos de papel); peças de papel 

sortidas para dobragens [origami]; balões em papel (artigos de brinquedo); cartas para jo-
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gar karuta [jogo de cartas japonês]; conjuntos de bonecas de papel e mudas de roupa para 

as mesmas; brinquedos de colorir [brinquedos]; artigos de vestuário para os brinquedos; 

caixas musicais de brinquedo; liras de brinquedo; gaitas de brinquedo; pianos de brinque-

do; xilofones de brinquedo; conjuntos de construção de brinquedo; conjuntos de modelos 

de comboios de brinquedo; modelos de brinquedos; berlindes; contas de vidro [artigos de 

brinquedo]; pistolas de brinquedo; máscaras de brinquedo; fogos de artifício de brinquedo; 

bombons explosivos [fogos de artifício de brinquedo]; máquinas de jogos de vídeo para uso 

doméstico; árvores de Natal de brinquedo; jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos e 

peças, guarnições e acessórios para os mesmos; jogos de mão com ecrãs de cristais líquidos; 

scooters de brinquedo; quebra-cabeças; veículos de quatro rodas de brinquedo; veículos de 

brinquedo; bolhas de sabão [brinquedos]; papagaios de papel; cavalos-de-baloiço; triciclos 

para crianças; piscinas infláveis (artigos de brinquedo); piscinas [artigos de brinquedo]; 

jogos de argolas; brinquedos de papel; brinquedos de pelúcia; brinquedos de figuras de 

acção; figuras de brinquedo e respectivos acessórios; brinquedos; bonecas; jogos de tabu-

leiro «Go»; jogos de xadrez Japonês (jogos de shogi); cartas de jogar Japonesas (utagaruta); 

dados; jogos de dados Japoneses (Sugoroku); copos para dados; jogos de damas Chineses; 

jogos de xadrez; jogos de damas; aparelhos de prestidigitação; jogos de dominó; jogos de 

cartas; cartas de jogar Hanafuda; jogos de mah-jong; jogos de cromos; cartas de jogo; slot-

-machines [máquinas de jogo]; máquinas de pinball verticais Japonesas (máquinas de pa-

chinko); máquinas e aparelhos de jogos; mesas de bilhar; tacos de bilhar; giz para tacos de 

bilhar; bolas de bilhar; marcadores de bilhar; mesas de bilhar que funcionam com moedas; 

almofadas de mesas de bilhar; equipamentos de bilhar; artigos de desporto; equipamento 

de pesca.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor amarela, preta, branca, ocre, azul-marinho, vermelha e cinzenta tal como 

representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/111347

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY CREATION INC.

 地址 Endereço : Sunshine 60, 3-1-1, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-6025, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de casino; máquinas de diversão, automáticas e accionadas com moe-

das; «slot machines» [aparelhos de entretenimento sem moedas e sem fichas]; aparelhos de 

entretenimento para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de jogos electrónicos 

[accionados por moedas ou fichas]; máquinas de jogos; máquinas de jogos de «pinball» ver-

ticais japonesas; máquinas portáteis de jogos electrónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; 

artigos de ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de bilhar, giz para tacos de 

bilhar, bolas de bilhar, marcadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, copos para 

dados, jogos de xadrez, jogos de damas, aparelhos de prestidigitação, brinquedos para ani-
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mais domésticos, cera para esquis, equipamento de pesca, bóias para pesca, redes para a 

recolha do peixe, linhas de pesca, canas de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; 

aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas para máquinas de «pinball»; «slot ma-

chines» para salões de «pachinko».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111348

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY CREATION INC.

 地址 Endereço : Sunshine 60, 3-1-1, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-6025, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de casino; máquinas de diversão, automáticas e accionadas com moe-

das; «slot machines» [aparelhos de entretenimento sem moedas e sem fichas]; aparelhos de 

entretenimento para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de jogos electrónicos 

[accionados por moedas ou fichas]; máquinas de jogos; máquinas de jogos de «pinball» ver-

ticais japonesas; máquinas portáteis de jogos electrónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; 

artigos de ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de bilhar, giz para tacos de 

bilhar, bolas de bilhar, marcadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, copos para 

dados, jogos de xadrez, jogos de damas, aparelhos de prestidigitação, brinquedos para ani-

mais domésticos, cera para esquis, equipamento de pesca, bóias para pesca, redes para a 

recolha do peixe, linhas de pesca, canas de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; 

aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas para máquinas de «pinball»; «slot ma-

chines» para salões de «pachinko».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111349

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY CREATION INC.

 地址 Endereço : Sunshine 60, 3-1-1, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-6025, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de casino; máquinas de diversão, automáticas e accionadas com moe-

das; «slot machines» [aparelhos de entretenimento sem moedas e sem fichas]; aparelhos de 

entretenimento para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de jogos electrónicos 

[accionados por moedas ou fichas]; máquinas de jogos; máquinas de jogos de «pinball» ver-

ticais japonesas; máquinas portáteis de jogos electrónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; 

artigos de ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de bilhar, giz para tacos de 

bilhar, bolas de bilhar, marcadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, copos para 

dados, jogos de xadrez, jogos de damas, aparelhos de prestidigitação, brinquedos para ani-
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mais domésticos, cera para esquis, equipamento de pesca, bóias para pesca, redes para a 

recolha do peixe, linhas de pesca, canas de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; 

aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas para máquinas de «pinball»; «slot ma-

chines» para salões de «pachinko».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111350

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 楊榮光

   IEONG WENG KUONG

 地址 Endereço : 澳門海邊馬路91號海富花園25樓P座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111354

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[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/111355

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[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
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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/111356

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[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/111357

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : 劉偉傑

   LAU WAI KIT

 地址 Endereço : 澳門亞婆井街24號新勝邨5/A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅、黑、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/111367

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28
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[730] 申請人 Requerente : Abbott Products Operations AG

 地址 Endereço : Hegenheimermattweg 127, 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 : Preparados médicos e farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111368

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/28

[730] 申請人 Requerente : Abbott Products Operations AG

 地址 Endereço : Hegenheimermattweg 127, 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 : Preparados médicos e farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111389

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/29

[730] 申請人 Requerente : 偉強餐飲有限公司

   SOCIEDADE DE RESTAURANTE DE WEI QIANG, LDA.

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號誠豐商業中心17樓P座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料的服務；餐廳；自助餐廳；咖啡室；以及提供外賣食品和飲料及備辦宴席服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111393

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/29

[730] 申請人 Requerente : Madeness Solutions Lab SA

 地址 Endereço : Rue de la Paix 133, c/o Alixyz SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

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

tricos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111394

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/29

[730] 申請人 Requerente : 貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司

   GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國貴州省習水縣習酒鎮

   Xijiu Town, Xishui County, Zunyi City, Guizhou Province, China

 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 : 白酒、葡萄酒、酒（飲料）、果酒（含酒精）、含酒精液體、蘋果酒、蒸餾飲料、米酒、開胃酒、燒

酒。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111395

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/04/29

[730] 申請人 Requerente : Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc.

 地址 Endereço : Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; roupa interior de senhora, soutiens, calcinhas, vestuário in-

terior.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111437

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/04

[730] 申請人 Requerente : Beautyge Brands USA, Inc.

 地址 Endereço : 9560 Towne Centre Drive, San Diego CA 92121, 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 : Preparados para o tratamento do cabelo não medicinais; champôs para o cabelo; amacia-

dores de cabelo; preparados para penteados; artigos de perfumaria, colónias e água de toi-
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lette; preparados de descolorantes e aclaradores de cabelo; cremes para barbear; géis para 

o corpo; loções para o corpo; loções para depois de barbear.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111442

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/04

[730] 申請人 Requerente : Lip Hing (Yeung’s) Manufactory Limited

 地址 Endereço : Flat A, 7/F., Hoover Industrial Building, 26-38 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, New Ter-

ritories, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬插銷；金屬窗閂；金屬鏈；窗滑輪；窗用金屬配件；金屬門把手；門插銷；金屬合頁；伸展門

用金屬小滾輪；窗及門用多用途鎖。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111443

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/04

[730] 申請人 Requerente : Lip Hing (Yeung’s) Manufactory Limited

 地址 Endereço : Flat A, 7/F., Hoover Industrial Building, 26-38 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, New Ter-

ritories, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬插銷；金屬窗閂；金屬鏈；窗滑輪；窗用金屬配件；金屬門把手；門插銷；金屬合頁；伸展門

用金屬小滾輪；窗及門用多用途鎖。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111530

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/09

[730] 申請人 Requerente : 中紅三融集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國河北省承德高新區上板城鎮西三家村 

 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；家禽（非活的）；香腸；油炸丸子；搗碎的香腸；火腿；日式烤雞肉串；肉鬆；肉糜；肉脯。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111567

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/10

[730] 申請人 Requerente : 承德五谷農莊食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國河北省承德縣下板城食品工業園區（大蘭窩村） 

 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；方便米飯；粥；方便麵；麵粉製品；掛麵；含澱粉食品；酵母；食用芳香劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111569

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/10

[730] 申請人 Requerente : CREATIVE NAIL DESIGN, INC.

 地址 Endereço : 9560 Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, 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 : Preparações para os cuidados do corpo; produtos para o cuidado das unhas; vernizes para 

unhas; polimento para as unhas; unhas postiças; cremes para as unhas; endurecedores de 

unhas; pós para moldar as pontas de unhas esculpidas; produtos para remover o verniz das 

unhas; adesivos para fixar unhas artificiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111570

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/10

[730] 申請人 Requerente : CREATIVE NAIL DESIGN, INC.

 地址 Endereço : 9560 Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, 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 : Preparações para os cuidados das unhas; verniz lacado para unhas, endurecedores de 

unhas, polimento para as unhas, vernizes para unhas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111571

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/10

[730] 申請人 Requerente : CREATIVE NAIL DESIGN, INC.

 地址 Endereço : 9560 Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lâmpadas de raios ultravioletas, sem ser para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111572

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/10

[730] 申請人 Requerente : CREATIVE NAIL DESIGN, INC.

 地址 Endereço : 9560 Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lâmpadas de raios ultravioletas, sem ser para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/111573

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/05/10

[730] 申請人 Requerente : CREATIVE NAIL DESIGN, INC.

 地址 Endereço : 9560 Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lâmpadas de raios ultravioletas, sem ser para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 
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根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/090265 2016/05/27 2016/05/27 Intertek Group Plc. 35

N/090266 2016/05/27 2016/05/27 Intertek Group Plc. 40

N/090267 2016/05/27 2016/05/27 Intertek Group Plc. 41

N/090268 2016/05/27 2016/05/27 Intertek Group Plc. 42

N/090269 2016/05/27 2016/05/27 Intertek Group Plc. 44

N/090270 2016/05/27 2016/05/27 Intertek Group Plc. 45

N/090271 2016/05/27 2016/05/27 Intertek Group Plc. 35

N/090272 2016/05/27 2016/05/27 Intertek Group Plc. 40

N/090273 2016/05/27 2016/05/27 Intertek Group Plc. 41

N/090274 2016/05/27 2016/05/27 Intertek Group Plc. 42

N/090275 2016/05/27 2016/05/27 Intertek Group Plc. 44

N/090276 2016/05/27 2016/05/27 Intertek Group Plc. 45

N/090865 2016/05/27 2016/05/27 蜜糖寶寶有限公司 43

N/095566 2016/05/27 2016/05/27 Samsonite IP Holdings S.àr.l.  06

N/095567 2016/05/27 2016/05/27 Samsonite IP Holdings S.àr.l.  09

N/095568 2016/05/27 2016/05/27 Samsonite IP Holdings S.àr.l. 06

N/095569 2016/05/27 2016/05/27 Samsonite IP Holdings S.àr.l. 09

N/095570 2016/05/27 2016/05/27 Samsonite IP Holdings S.àr.l. 18

N/095571 2016/05/27 2016/05/27 Samsonite IP Holdings S.àr.l. 06

N/095572 2016/05/27 2016/05/27 Samsonite IP Holdings S.àr.l. 09

N/095573 2016/05/27 2016/05/27 Samsonite IP Holdings S.àr.l. 18

N/097874 2016/05/27 2016/05/27 Samsonite IP Holdings S.àr.l.  18

N/099511 2016/05/27 2016/05/27 Silent Circle, LLC 38

N/099512 2016/05/27 2016/05/27 Silent Circle, LLC 38

N/100184 2016/05/27 2016/05/27 Silent Circle, LLC 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/100185 2016/05/27 2016/05/27 Silent Circle, LLC 35

N/100186 2016/05/27 2016/05/27 Silent Circle, LLC 38

N/100187 2016/05/27 2016/05/27 Silent Circle, LLC 42

N/100188 2016/05/27 2016/05/27 Silent Circle, LLC 09

N/100189 2016/05/27 2016/05/27 Silent Circle, LLC 35

N/100190 2016/05/27 2016/05/27 Silent Circle, LLC 38

N/100191 2016/05/27 2016/05/27 Silent Circle, LLC 42

N/100563 2016/05/27 2016/05/27 安信通科技（澳門）有限公司 42

N/100569 2016/05/27 2016/05/27 Silent Circle, LLC 09

N/100570 2016/05/27 2016/05/27 Silent Circle, LLC 38

N/100571 2016/05/27 2016/05/27 Silent Circle, LLC 38

N/100635 2016/05/27 2016/05/27 IUN PUI KA 03

N/100806 2016/05/27 2016/05/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/100807 2016/05/27 2016/05/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 14

N/100808 2016/05/27 2016/05/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 18

N/100809 2016/05/27 2016/05/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 25

N/101117 2016/05/27 2016/05/27 Ceres Enterprises Limited 05

N/101118 2016/05/27 2016/05/27 Ceres Enterprises Limited 29

N/101119 2016/05/27 2016/05/27 Ceres Enterprises Limited 30

N/101542 2016/05/27 2016/05/27 安信通科技（澳門）有限公司 42

N/101685 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 14

N/101686 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 16

N/101687 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 18

N/101688 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 25

N/101689 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 35

N/101742 2016/05/27 2016/05/27 SIX CONTINENTS LIMITED 35

N/101743 2016/05/27 2016/05/27 SIX CONTINENTS LIMITED 36

N/101744 2016/05/27 2016/05/27 SIX CONTINENTS LIMITED 35

N/101745 2016/05/27 2016/05/27 SIX CONTINENTS LIMITED 36

N/101922 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 16

N/101923 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 35

N/101947 2016/05/27 2016/05/27 Nutricia International B.V. 05

N/101948 2016/05/27 2016/05/27 Nutricia International B.V. 29

N/101949 2016/05/27 2016/05/27 Nutricia International B.V. 30
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/102544 2016/05/27 2016/05/27 松珍生物科技股份有限公司 29

N/102545 2016/05/27 2016/05/27 松珍生物科技股份有限公司 30

N/102546 2016/05/27 2016/05/27 松珍生物科技股份有限公司 35

N/102547 2016/05/27 2016/05/27 松珍生物科技股份有限公司 29

N/102548 2016/05/27 2016/05/27 松珍生物科技股份有限公司 30

N/102549 2016/05/27 2016/05/27 松珍生物科技股份有限公司 35

N/103121 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 09

N/103122 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 16

N/103123 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 35

N/103124 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 36

N/103125 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 39

N/103126 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 41

N/103127 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 43

N/103128 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 09

N/103129 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 16

N/103130 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 35

N/103131 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 36

N/103132 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 39

N/103133 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 41

N/103134 2016/05/27 2016/05/27 誠品股份有限公司 43

N/104059 2016/05/27 2016/05/27 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 35

N/104060 2016/05/27 2016/05/27 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 44

N/104107 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

35

N/104108 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

36

N/104109 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

37

N/104110 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

39

N/104111 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

41

N/104112 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

43

N/104113 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

45
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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/104114 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

35

N/104115 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

36

N/104116 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

37

N/104117 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

39

N/104118 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

41

N/104119 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

43

N/104120 2016/05/27 2016/05/27 亞聯公務機有限公司

Business Aviation Asia Limited

45

N/104142 2016/05/27 2016/05/27 Rational Intellectual Holdings Limited 09

N/104143 2016/05/27 2016/05/27 Rational Intellectual Holdings Limited 41

N/104274 2016/05/27 2016/05/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/104275 2016/05/27 2016/05/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 04

N/104276 2016/05/27 2016/05/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 16

N/104277 2016/05/27 2016/05/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 21

N/104334 2016/05/27 2016/05/27 Loris Azzaro B.V. 03

N/104363 2016/05/27 2016/05/27 PETIT BATEAU 25

N/104364 2016/05/27 2016/05/27 PETIT BATEAU 28

N/104365 2016/05/27 2016/05/27 PETIT BATEAU 35

N/104447 2016/05/27 2016/05/27 海宸生物科技有限公司

HY-SUN BIOMEDICAL LIMITED

05

N/104448 2016/05/27 2016/05/27 海宸生物科技有限公司

HY-SUN BIOMEDICAL LIMITED

35

N/104449 2016/05/27 2016/05/27 海宸生物科技有限公司

HY-SUN BIOMEDICAL LIMITED

03

N/104450 2016/05/27 2016/05/27 海宸生物科技有限公司

HY-SUN BIOMEDICAL LIMITED

05

N/104451 2016/05/27 2016/05/27 海宸生物科技有限公司

HY-SUN BIOMEDICAL LIMITED

30

N/104452 2016/05/27 2016/05/27 海宸生物科技有限公司

HY-SUN BIOMEDICAL LIMITED

32

N/104453 2016/05/27 2016/05/27 海宸生物科技有限公司

HY-SUN BIOMEDICAL LIMITED

35



N.º 24 — 15-6-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 14531

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/104454 2016/05/27 2016/05/27 海宸生物科技有限公司

HY-SUN BIOMEDICAL LIMITED

41

N/104455 2016/05/27 2016/05/27 海宸生物科技有限公司

HY-SUN BIOMEDICAL LIMITED

42

N/104456 2016/05/27 2016/05/27 海宸生物科技有限公司

HY-SUN BIOMEDICAL LIMITED

44

N/104463 2016/05/27 2016/05/27 LOUIS XIII Holdings Limited 41

N/104464 2016/05/27 2016/05/27 LOUIS XIII Holdings Limited 43

N/104471 2016/05/27 2016/05/27 OKO-TEST VERLAG GMBH 09

N/104472 2016/05/27 2016/05/27 OKO-TEST VERLAG GMBH 16

N/104473 2016/05/27 2016/05/27 OKO-TEST VERLAG GMBH 35

N/104474 2016/05/27 2016/05/27 OKO-TEST VERLAG GMBH 36

N/104475 2016/05/27 2016/05/27 OKO-TEST VERLAG GMBH 38

N/104476 2016/05/27 2016/05/27 OKO-TEST VERLAG GMBH 41

N/104477 2016/05/27 2016/05/27 OKO-TEST VERLAG GMBH 42

N/104478 2016/05/27 2016/05/27 OKO-TEST VERLAG GMBH 45

N/104493 2016/05/27 2016/05/27 JMBRAND, INC. 03

N/104499 2016/05/27 2016/05/27 The Absolut Company Aktiebolag 33

N/104500 2016/05/27 2016/05/27 Penhaligon’s Limited 03

N/104501 2016/05/27 2016/05/27 Penhaligon’s Limited 04

N/104618 2016/05/27 2016/05/27 Baygene Company Limited 01

N/104619 2016/05/27 2016/05/27 Baygene Company Limited 05

N/104620 2016/05/27 2016/05/27 Baygene Company Limited 09

N/104621 2016/05/27 2016/05/27 Baygene Company Limited 10

N/104622 2016/05/27 2016/05/27 Baygene Company Limited 17

N/104700 2016/05/27 2016/05/27 Dining Innovation Holdings Pte. Ltd. 43

N/104701 2016/05/27 2016/05/27 Dining Innovation Holdings Pte. Ltd. 43

N/104953 2016/05/27 2016/05/27 Cotiviti Corporation 09

N/104954 2016/05/27 2016/05/27 Cotiviti Corporation 16

N/104955 2016/05/27 2016/05/27 Cotiviti Corporation 35

N/104956 2016/05/27 2016/05/27 Cotiviti Corporation 36

N/104957 2016/05/27 2016/05/27 Cotiviti Corporation 38

N/104958 2016/05/27 2016/05/27 Cotiviti Corporation 42

N/104959 2016/05/27 2016/05/27 Cotiviti Corporation 45

N/105089 2016/05/27 2016/05/27 盧貴深 30
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/105091 2016/05/27 2016/05/27 Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen 

Holdings Co., Ltd.

09

N/105092 2016/05/27 2016/05/27 Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen 

Holdings Co., Ltd.

09

N/105109 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 09

N/105110 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 38

N/105111 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 42

N/105112 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 09

N/105113 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 38

N/105114 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 42

N/105115 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 09

N/105116 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 38

N/105117 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 42

N/105118 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 09

N/105119 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 38

N/105120 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 42

N/105121 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 09

N/105122 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 38

N/105123 2016/05/27 2016/05/27 TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U. 42

N/105171 2016/05/27 2016/05/27 FCA ITALY S.p.A. 12

N/105172 2016/05/27 2016/05/27 FCA ITALY S.p.A. 25

N/105173 2016/05/27 2016/05/27 FCA ITALY S.p.A. 28

N/105198 2016/05/27 2016/05/27 CHANEL 25

N/105231 2016/05/27 2016/05/27 Union Uhrenfabrik GmbH 14

N/105271 2016/05/27 2016/05/27 DESIGN INVERSO DI ALESSANDRO PERONI 03

N/105272 2016/05/27 2016/05/27 DESIGN INVERSO DI ALESSANDRO PERONI 09

N/105273 2016/05/27 2016/05/27 DESIGN INVERSO DI ALESSANDRO PERONI 18

N/105274 2016/05/27 2016/05/27 DESIGN INVERSO DI ALESSANDRO PERONI 25

N/105344 2016/05/27 2016/05/27 MESSIKA GROUP SA 14

N/105422 2016/05/27 2016/05/27 Apple Inc. 12

N/105423 2016/05/27 2016/05/27 Apple Inc. 14

N/105442 2016/05/27 2016/05/27 FOSSIL GROUP, INC. 09

N/105564 2016/05/27 2016/05/27 adp Gauselmann GmbH 09

N/105565 2016/05/27 2016/05/27 adp Gauselmann GmbH 28

N/105650 2016/05/27 2016/05/27 Penhaligon’s Limited 03
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/105651 2016/05/27 2016/05/27 Penhaligon’s Limited 04

N/105652 2016/05/27 2016/05/27 CHANEL 14

N/105653 2016/05/27 2016/05/27 Radley + Co. Limited 14

N/105661 2016/05/27 2016/05/27 IBUKI CORPORATION 10

N/105680 2016/05/27 2016/05/27 SNAPPLE BEVERAGE CORP. 32

N/105681 2016/05/27 2016/05/27 SNAPPLE BEVERAGE CORP. 30

N/105682 2016/05/27 2016/05/27 SNAPPLE BEVERAGE CORP. 32

N/105685 2016/05/27 2016/05/27 SNAPPLE BEVERAGE CORP. 30

N/105690 2016/05/27 2016/05/27 Pearson plc 16

N/105691 2016/05/27 2016/05/27 Pearson plc 41

N/105693 2016/05/27 2016/05/27 Pearson plc 44

N/105765 2016/05/27 2016/05/27 卡尼卡斯伊比利亞莫薩韋斯有限責任公司

CARNICAS IBERICAS MOZARBEZ, S.L

29

N/105949 2016/05/27 2016/05/27 Instagram, LLC 09

N/105950 2016/05/27 2016/05/27 Instagram, LLC 35

N/105951 2016/05/27 2016/05/27 Instagram, LLC 45

N/105952 2016/05/27 2016/05/27 Instagram, LLC 42

N/105976 2016/05/27 2016/05/27 樓衝立 03

N/105977 2016/05/27 2016/05/27 重慶然可商貿有限公司 43

N/105991 2016/05/27 2016/05/27 張,鎮江

CHEUNG, CHAN KONG

43

N/106009 2016/05/27 2016/05/27 富派生物科技有限公司

FPA BIOTECH PTY LTD

05

N/106038 2016/05/27 2016/05/27 Apple Inc. 09

N/106039 2016/05/27 2016/05/27 Apple Inc. 28

N/106040 2016/05/27 2016/05/27 King.Com Limited 09

N/106041 2016/05/27 2016/05/27 King.Com Limited 41

N/106063 2016/05/27 2016/05/27 KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD. 09

N/106064 2016/05/27 2016/05/27 KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD. 09

N/106065 2016/05/27 2016/05/27 KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD. 09

N/106066 2016/05/27 2016/05/27 KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD. 09

N/106101 2016/05/27 2016/05/27 廣州市黃萬貿易有限公司 30

N/106102 2016/05/27 2016/05/27 南在宣

NAM, JAESUN

09

N/106104 2016/05/27 2016/05/27 廈門美圖網科技有限公司 09
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N/106105 2016/05/27 2016/05/27 廈門美圖網科技有限公司 25

N/106106 2016/05/27 2016/05/27 廈門美圖網科技有限公司 28

N/106108 2016/05/27 2016/05/27 Jurlique International Pty Ltd 03

N/106567 2016/05/27 2016/05/27 中國平安保險（集團）股份有限公司 06

N/106568 2016/05/27 2016/05/27 中國平安保險（集團）股份有限公司 09

N/106569 2016/05/27 2016/05/27 中國平安保險（集團）股份有限公司 18

N/106570 2016/05/27 2016/05/27 中國平安保險（集團）股份有限公司 19

N/106571 2016/05/27 2016/05/27 中國平安保險（集團）股份有限公司 24

N/106572 2016/05/27 2016/05/27 中國平安保險（集團）股份有限公司 35

N/106573 2016/05/27 2016/05/27 中國平安保險（集團）股份有限公司 36

N/106574 2016/05/27 2016/05/27 中國平安保險（集團）股份有限公司 37

N/106575 2016/05/27 2016/05/27 中國平安保險（集團）股份有限公司 42

N/106576 2016/05/27 2016/05/27 中國平安保險（集團）股份有限公司 43

N/106577 2016/05/27 2016/05/27 中國平安保險（集團）股份有限公司 45

N/106578 2016/05/27 2016/05/27 深圳市完美愛鑽石有限公司 14

N/106579 2016/05/27 2016/05/27 深圳市完美愛鑽石有限公司 35

N/106580 2016/05/27 2016/05/27 上海古今內衣集團有限公司

SHANGHAI GUJIN UNDERWEAR CO., LTD.

25

N/106581 2016/05/27 2016/05/27 Planet J Limited 41

N/106589 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 03

N/106590 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 24

N/106591 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 35

N/106592 2016/05/27 2016/05/27 Companhia de Investimentos Excelsius, Limitada 25

N/106608 2016/05/27 2016/05/27 吳雪綺 41

N/106609 2016/05/27 2016/05/27 吳雪綺 41

N/106634 2016/05/27 2016/05/27 台灣微脂體股份有限公司 05

N/106635 2016/05/27 2016/05/27 台灣微脂體股份有限公司 05

N/106636 2016/05/27 2016/05/27 台灣微脂體股份有限公司 05

N/106637 2016/05/27 2016/05/27 台灣微脂體股份有限公司 42

N/106638 2016/05/27 2016/05/27 台灣微脂體股份有限公司 44

N/106654 2016/05/27 2016/05/27 蒙奇千里（澳門）一人有限公司 41

N/106655 2016/05/27 2016/05/27 蒙奇千里（澳門）一人有限公司 41

N/106656 2016/05/27 2016/05/27 江蘇蘇美達機電有限公司

SUMEC MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.

07
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N/106701 2016/05/27 2016/05/27 澳門娛樂設備廠商會

MACAU GAMING EQUIPMENT MANUFACTURERS 

ASSOCIATION

35

N/106714 2016/05/27 2016/05/27 李明彤 30

N/106724 2016/05/27 2016/05/27 Jardine OneSolution Establishment 35

N/106725 2016/05/27 2016/05/27 Jardine OneSolution Establishment 37

N/106726 2016/05/27 2016/05/27 Jardine OneSolution Establishment 38

N/106727 2016/05/27 2016/05/27 Jardine OneSolution Establishment 42

N/106728 2016/05/27 2016/05/27 Dairyfarm Establishment 05

N/106729 2016/05/27 2016/05/27 B. FOREVER 18

N/106730 2016/05/27 2016/05/27 B. FOREVER 25

N/106731 2016/05/27 2016/05/27 B. FOREVER 35

N/106732 2016/05/27 2016/05/27 香港教育城有限公司 09

N/106733 2016/05/27 2016/05/27 香港教育城有限公司 42

N/106734 2016/05/27 2016/05/27 香港教育城有限公司 41

N/106737 2016/05/27 2016/05/27 Superstation, Inc. 38

N/106738 2016/05/27 2016/05/27 Superstation, Inc. 41

N/106781 2016/05/27 2016/05/27 新蓮香餅家有限公司 05

N/106782 2016/05/27 2016/05/27 新蓮香餅家有限公司 29

N/106783 2016/05/27 2016/05/27 新蓮香餅家有限公司 30

N/106792 2016/05/27 2016/05/27 盧石麟

LOU SEAK LON

35

N/106793 2016/05/27 2016/05/27 The Natural Tea Co. (Hong Kong) Limited 16

N/106794 2016/05/27 2016/05/27 The Natural Tea Co. (Hong Kong) Limited 29

N/106795 2016/05/27 2016/05/27 The Natural Tea Co. (Hong Kong) Limited 30

N/106796 2016/05/27 2016/05/27 The Natural Tea Co. (Hong Kong) Limited 35

N/106798 2016/05/27 2016/05/27 珠海絲緣投資諮詢有限公司 03

N/106799 2016/05/27 2016/05/27 珠海絲緣投資諮詢有限公司 35

N/106800 2016/05/27 2016/05/27 珠海絲緣投資諮詢有限公司 44

N/106815 2016/05/27 2016/05/27 Dairyfarm Establishment 29

N/106816 2016/05/27 2016/05/27 Dairyfarm Establishment 30

N/106817 2016/05/27 2016/05/27 Dairyfarm Establishment 29

N/106819 2016/05/27 2016/05/27 博雅網路遊戲開發（深圳）有限公司

Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD.

09

N/106820 2016/05/27 2016/05/27 博雅網路遊戲開發（深圳）有限公司

Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD.

28
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N/106821 2016/05/27 2016/05/27 博雅網路遊戲開發（深圳）有限公司

Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD.

35

N/106822 2016/05/27 2016/05/27 博雅網路遊戲開發（深圳）有限公司

Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD.

09

N/106823 2016/05/27 2016/05/27 博雅網路遊戲開發（深圳）有限公司

Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD.

28

N/106824 2016/05/27 2016/05/27 博雅網路遊戲開發（深圳）有限公司

Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD.

35

N/106825 2016/05/27 2016/05/27 博雅網路遊戲開發（深圳）有限公司

Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD.

41

N/106826 2016/05/27 2016/05/27 澳門文創綜合服務中心有限公司 35

N/106827 2016/05/27 2016/05/27 澳門文創綜合服務中心有限公司 35

N/106828 2016/05/27 2016/05/27 澳門文創綜合服務中心有限公司 35

N/106830 2016/05/27 2016/05/27 廣東理想彩色印務有限公司深圳分公司

GUANGDONG IDEAL COLOR PRINTING CO., LTD. 

SHENZHEN OFFICE

16

N/106831 2016/05/27 2016/05/27 佛山市順德區昱盛佳電器有限公司 11

N/106832 2016/05/27 2016/05/27 北京幻想悅遊網路科技有限公司 41

N/106835 2016/05/27 2016/05/27 德國東大植物配方有限公司

GERMANY EAST GREAT NATURAL HERB. PHARM. 

LTD

05

N/106836 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 09

N/106837 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 16

N/106838 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 35

N/106839 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 36

N/106840 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 38

N/106841 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 39

N/106842 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 41

N/106843 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 42

N/106844 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 09

N/106845 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 16

N/106846 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 35

N/106847 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 36

N/106848 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 38

N/106849 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 39

N/106850 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 41

N/106851 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 42
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N/106852 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 09

N/106853 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 16

N/106854 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 35

N/106855 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 36

N/106856 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 38

N/106857 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 39

N/106858 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 41

N/106859 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 42

N/106860 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 09

N/106861 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 16

N/106862 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 35

N/106863 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 36

N/106864 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 38

N/106865 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 39

N/106866 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 41

N/106867 2016/05/27 2016/05/27 PCHOME EBAY CO., LTD. 42

N/106907 2016/05/27 2016/05/27 裕興隆錶行有限公司

RELOJOARIA YU XING LONG, LIMITADA

35

N/106908 2016/05/27 2016/05/27 裕興隆錶行有限公司

RELOJOARIA YU XING LONG, LIMITADA

35

N/106909 2016/05/27 2016/05/27 裕興隆錶行有限公司

RELOJOARIA YU XING LONG, LIMITADA

35

N/106910 2016/05/27 2016/05/27 裕興隆錶行有限公司

RELOJOARIA YU XING LONG, LIMITADA

35

N/106911 2016/05/27 2016/05/27 裕興隆錶行有限公司

RELOJOARIA YU XING LONG, LIMITADA

35

N/106912 2016/05/27 2016/05/27 澳門會議展覽業恊會 35

N/106913 2016/05/27 2016/05/27 Philip Morris Products S.A. 34

N/106914 2016/05/27 2016/05/27 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/106915 2016/05/27 2016/05/27 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/106916 2016/05/27 2016/05/27 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/106921 2016/05/27 2016/05/27 捷成有限公司

Jetstar Company Limited

05

N/106923 2016/05/27 2016/05/27 捷成有限公司

Jetstar Company Limited

05

N/106924 2016/05/27 2016/05/27 捷成有限公司

Jetstar Company Limited

05
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N/106925 2016/05/27 2016/05/27 捷成有限公司

Jetstar Company Limited

05

N/106926 2016/05/27 2016/05/27 星馬南洋有限公司

Singmalay Company Limited

05

N/106927 2016/05/27 2016/05/27 UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. 35

N/106928 2016/05/27 2016/05/27 傳奇亞太科技有限公司 09

N/106929 2016/05/27 2016/05/27 傳奇亞太科技有限公司 28

N/106930 2016/05/27 2016/05/27 傳奇亞太科技有限公司 41

N/106931 2016/05/27 2016/05/27 林珠美

JOOMI LIM

14

N/106932 2016/05/27 2016/05/27 SIO MEI IN 43

N/106933 2016/05/27 2016/05/27 SIO MEI IN 43

N/106936 2016/05/27 2016/05/27 Abbott Laboratories 44

N/106937 2016/05/27 2016/05/27 Abbott Laboratories 05

N/106938 2016/05/27 2016/05/27 Abbott Laboratories 29

N/106939 2016/05/27 2016/05/27 Abbott Laboratories 05

N/106940 2016/05/27 2016/05/27 Abbott Laboratories 29

N/106941 2016/05/27 2016/05/27 Abbott Laboratories 05

N/106942 2016/05/27 2016/05/27 Abbott Laboratories 29

N/106943 2016/05/27 2016/05/27 Abbott Laboratories 05

N/106944 2016/05/27 2016/05/27 Abbott Laboratories 29

N/106945 2016/05/27 2016/05/27 Abbott Laboratories 16

N/106946 2016/05/27 2016/05/27 Abbott Laboratories 44

N/106986 2016/05/27 2016/05/27 Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc. 03

N/106992 2016/05/27 2016/05/27 SON & PARK ASIA LIMITED 03

N/106993 2016/05/27 2016/05/27 SON & PARK ASIA LIMITED 03

N/106996 2016/05/27 2016/05/27 Earl of Sandwich (FamilyCo) AG 30

N/106997 2016/05/27 2016/05/27 Earl of Sandwich (FamilyCo) AG 43

N/106999 2016/05/27 2016/05/27 Japan Tobacco Inc. 34

N/107000 2016/05/27 2016/05/27 Japan Tobacco Inc. 34

N/107002 2016/05/27 2016/05/27 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/107003 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 08

N/107004 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 11

N/107005 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 14

N/107006 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 19
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N/107007 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 20

N/107008 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 21

N/107009 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 35

N/107010 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 41

N/107011 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 08

N/107012 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 14

N/107013 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 16

N/107014 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 20

N/107015 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 24

N/107016 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 25

N/107017 2016/05/27 2016/05/27 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 41

N/107019 2016/05/27 2016/05/27 澳門貿易投資促進局 35

N/107020 2016/05/27 2016/05/27 澳門貿易投資促進局 35

N/107021 2016/05/27 2016/05/27 澳門國際環保設備專業協會 35

N/107022 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 03

N/107023 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 09

N/107024 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 14

N/107025 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 16

N/107026 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 18

N/107027 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 25

N/107028 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 28

N/107029 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 35

N/107030 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 41

N/107031 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 03

N/107032 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 09

N/107033 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 14

N/107034 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 16

N/107035 2016/05/27 2016/05/27 CROSS COMPANY INC. 18

N/107040 2016/05/27 2016/05/27 HONDA MOTOR CO., LTD. 12

N/107046 2016/05/27 2016/05/27 HYPE-IP LIMITED 33

N/107047 2016/05/27 2016/05/27 HYPE-IP LIMITED 32

N/107062 2016/05/27 2016/05/27 華裕藥業有限公司 05

N/107063 2016/05/27 2016/05/27 華裕藥業有限公司 29

N/107066 2016/05/27 2016/05/27 澳門艾鴻科技有限公司 20
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N/107067 2016/05/27 2016/05/27 澳門艾鴻科技有限公司 20

N/107072 2016/05/27 2016/05/27 Universal Entertainment Corporation 09

N/107090 2016/05/27 2016/05/27 Garrett Brands LLC 30

N/107091 2016/05/27 2016/05/27 Garrett Brands LLC 30

N/107092 2016/05/27 2016/05/27 Garrett Brands LLC 35

N/107093 2016/05/27 2016/05/27 嬰舒寶（中國）有限公司 16

N/107094 2016/05/27 2016/05/27 CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC. 36

N/107095 2016/05/27 2016/05/27 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/107096 2016/05/27 2016/05/27 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/107097 2016/05/27 2016/05/27 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

39

N/107098 2016/05/27 2016/05/27 CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC. 35

N/107099 2016/05/27 2016/05/27 CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC. 44

N/107100 2016/05/27 2016/05/27 北京四維圖新科技股份有限公司 09

N/107101 2016/05/27 2016/05/27 北京四維圖新科技股份有限公司 38

N/107102 2016/05/27 2016/05/27 北京四維圖新科技股份有限公司 39

N/107103 2016/05/27 2016/05/27 翁勝民 29

N/107104 2016/05/27 2016/05/27 翁勝民 33

N/107105 2016/05/27 2016/05/27 翁勝民 43

N/107106 2016/05/27 2016/05/27 PARK, WEON JIN 44

N/107107 2016/05/27 2016/05/27 PARK, WEON JIN 44

N/107108 2016/05/27 2016/05/27 PARK, WEON JIN 44

N/107109 2016/05/27 2016/05/27 PARK, WEON JIN 03

N/107110 2016/05/27 2016/05/27 PARK, WEON JIN 35

N/107142 2016/05/27 2016/05/27 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 11

N/107143 2016/05/27 2016/05/27 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/107144 2016/05/27 2016/05/27 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/107145 2016/05/27 2016/05/27 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 11

N/107146 2016/05/27 2016/05/27 陳錫朝

Chan Sek Chio

05

N/107147 2016/05/27 2016/05/27 陳錫朝

Chan Sek Chio

30

N/107149 2016/05/27 2016/05/27 Julie NGUYEN VAN THAN 03

N/107154 2016/05/27 2016/05/27 Best Western International, Inc. 43
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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/107155 2016/05/27 2016/05/27 Best Western International, Inc. 43

N/107156 2016/05/27 2016/05/27 Best Western International, Inc. 43

N/107157 2016/05/27 2016/05/27 Best Western International, Inc. 43

N/107158 2016/05/27 2016/05/27 Best Western International, Inc. 43

N/107159 2016/05/27 2016/05/27 Thomas Cook Group plc 03

N/107160 2016/05/27 2016/05/27 Thomas Cook Group plc 16

N/107161 2016/05/27 2016/05/27 Thomas Cook Group plc 21

N/107162 2016/05/27 2016/05/27 Thomas Cook Group plc 35

N/107163 2016/05/27 2016/05/27 Thomas Cook Group plc 39

N/107164 2016/05/27 2016/05/27 Thomas Cook Group plc 41

N/107165 2016/05/27 2016/05/27 Thomas Cook Group plc 43

N/107166 2016/05/27 2016/05/27 東山縣勛源海產食品有限公司 29

N/107167 2016/05/27 2016/05/27 CJ Cheiljedang Corporation 29

N/107170 2016/05/27 2016/05/27 Nowak GmbH 05

N/107171 2016/05/27 2016/05/27 Nowak GmbH 05

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/096835 2016/05/25 Philip Morris Brands Sàrl 34 第199條第1款b）項，結合第214條第3款相反。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com o n.º 3 

do art.º 214.º, a contrário.

N/096936 2016/05/20 Fashion One (Oceania) Pty. 

Ltd.

35 第214條第2款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款

c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.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/096937 2016/05/20 Fashion One (Oceania) Pty. 

Ltd.

41 第9條第1款c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/096938 2016/05/20 Fashion One (Oceania) Pty. 

Ltd.

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款

c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.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
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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/096954 2016/05/13 GALAXY ENTERTAIN-

MENT LICENSING LIM-

ITED

44 第214條第2款b）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º

N/096955 2016/05/13 GALAXY ENTERTAIN-

MENT LICENSING LIM-

ITED

43 第214條第2款b）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º

N/096956 2016/05/13 GALAXY ENTERTAIN-

MENT LICENSING LIM-

ITED

41 第214條第2款b）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º

N/096957 2016/05/13 GALAXY ENTERTAIN-

MENT LICENSING LIM-

ITED

39 第214條第2款b）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º

N/096958 2016/05/13 GALAXY ENTERTAIN-

MENT LICENSING LIM-

ITED

35 第214條第2款b）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º

N/096959 2016/05/13 GALAXY ENTERTAIN-

MENT LICENSING LIM-

ITED

44 第214條第2款b）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º

N/096960 2016/05/13 GALAXY ENTERTAIN-

MENT LICENSING LIM-

ITED

43 第214條第2款b）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º

N/096961 2016/05/13 GALAXY ENTERTAIN-

MENT LICENSING LIM-

ITED

41 第214條第2款b）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º

N/096962 2016/05/13 GALAXY ENTERTAIN-

MENT LICENSING LIM-

ITED

39 第214條第2款b）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º

N/096963 2016/05/13 GALAXY ENTERTAIN-

MENT LICENSING LIM-

ITED

35 第214條第2款b）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º

N/097916 2016/05/31 澳門卷風記食品有限公司 30 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/099976 2016/05/17 旗山龍鳳食品股份有限公司     

CHI SHAN LONG FENG 

FOOD CO., LTD.

29 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
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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/099977 2016/05/17 旗山龍鳳食品股份有限公司     

CHI SHAN LONG FENG 

FOOD CO., LTD.

30 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/100027 2016/05/30 SCIP Holdings Limited 41 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/100028 2016/05/30 SCIP Holdings Limited 43 第199條第1款c）項，以及第214條第1款a）項，結合第

9條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º , conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º

N/100029 2016/05/30 SCIP Holdings Limited 41 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/100030 2016/05/30 SCIP Holdings Limited 43 第199條第1款c）項，以及第214條第1款a）項，結合第

9條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º , conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º

N/104162 2016/05/31 戴澤鋒 06 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º,  conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/104163 2016/05/31 戴澤鋒 06 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º,  conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/104174 2016/05/31 戴澤鋒 06 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º,  conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/104379 2016/05/31 戴澤鋒

Tai, Chak Fong

06 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º,  conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/104380 2016/05/31 戴澤鋒

Tai, Chak Fong

06 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º,  conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/104381 2016/05/31 戴澤鋒

Tai, Chak Fong

06 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º,  conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/104382 2016/05/31 戴澤鋒

Tai, Chak Fong

06 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º,  conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/104383 2016/05/31 戴澤鋒

Tai, Chak Fong

06 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º,  conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/104384 2016/05/31 戴澤鋒

Tai, Chak Fong

06 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º,  conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/104863 2016/05/27 國城醫藥有限公司                  05 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/104864 2016/05/27 國城醫藥有限公司 05 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/104865 2016/05/27 國城醫藥有限公司 05 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/104866 2016/05/27 國城醫藥有限公司 05 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/104867 2016/05/27 國城醫藥有限公司 05 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/104875 2016/05/27 國城醫藥有限公司 05 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/104877 2016/05/27 國城醫藥有限公司 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/104879 2016/05/27 國城醫藥有限公司 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/104880 2016/05/27 國城醫藥有限公司 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/104881 2016/05/27 國城醫藥有限公司 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/104882 2016/05/27 國城醫藥有限公司 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/104883 2016/05/27 國城醫藥有限公司 30 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/001331 P/001408 P/001913 P/001914 P/002211 P/002212 P/002213

P/004741 P/006667 P/009149 P/009798 P/010183 N/008306 N/008424

N/008425 N/008751 N/008752 N/008753 N/008754 N/008755 N/008756

N/008757 N/008758 N/008759 N/008760 N/008938 N/008939 N/009118
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編號

N.º

N/009195 N/009252 N/009253 N/009366 N/009380 N/009384 N/009432

N/009433 N/009434 N/009540 N/009788 N/024769 N/035718 N/035720

N/035726 N/035727 N/035739 N/036458 N/036459 N/036878 N/036879

N/036880 N/036881 N/036951 N/037460 N/037461 N/037462 N/037504

N/037837 N/038431 N/038462 N/038560 N/038821 N/038822 N/038823

N/038898 N/038899 N/038993 N/039017 N/039089 N/039090 N/039091

N/039092 N/039227 N/039228 N/039291 N/039459 N/039460 N/039698

N/039699 N/039719 N/039830 N/039832 N/039833 N/039858 N/039859

N/039860 N/039904 N/039906 N/039908 N/039910 N/039912 N/039914

N/039946 N/039947 N/039948 N/040040 N/040041 N/040042 N/040159

N/040160 N/040171 N/040190 N/040193 N/040200 N/040248 N/040249

N/040250 N/040251 N/040252 N/040253 N/040254 N/040255 N/040261

N/040262 N/040263 N/040295 N/040296 N/040297 N/040298 N/040299

N/040300 N/040305 N/040312 N/040315 N/040316 N/040321 N/040322

N/040326 N/040327 N/040340 N/040341 N/040342 N/040343 N/040344

N/040345 N/040346 N/040369 N/040370 N/040371 N/040372 N/040373

N/040374 N/040424 N/040425 N/040430 N/040449 N/040452 N/040453

N/040454 N/040455 N/040456 N/040457 N/040458 N/040459 N/040478

N/040508 N/040510 N/040511 N/040513 N/040515 N/040516 N/040546

N/040547 N/040548 N/040549 N/040646 N/040676 N/040680 N/040729

N/040730 N/040731 N/040745 N/040855 N/040856 N/040857 N/040858

N/040859 N/040860 N/040898 N/040899 N/040964 N/040965 N/040966

N/040974 N/040987 N/040988 N/040989 N/040990 N/040991 N/040992

N/041012 N/041055 N/041177 N/041242 N/041243 N/041244 N/041245

N/041249 N/041250 N/041251 N/041252 N/041253 N/041254 N/041255

N/041256 N/041257 N/041258 N/041259 N/041260 N/041261 N/041262

N/041263 N/041264 N/041265 N/041266 N/041267 N/041268 N/041269

N/041270 N/041271 N/041272 N/041273 N/041274 N/041275 N/041276

N/041277 N/041278 N/041279 N/041280 N/041281 N/041282 N/041283

N/041284 N/041285 N/041286 N/041287 N/041288 N/041289 N/041290

N/041291 N/041292 N/041293 N/041294 N/041295 N/041296 N/041297

N/041298 N/041299 N/041300 N/041301 N/041302 N/041303 N/041304

N/041305 N/041306 N/041307 N/041308 N/041309 N/041310 N/041311
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編號

N.º

N/041312 N/041313 N/041314 N/041315 N/041316 N/041317 N/041318

N/041319 N/041320 N/041321 N/041322 N/041323 N/041324 N/041325

N/041326 N/041327 N/041328 N/041329 N/041330 N/041331 N/041332

N/041333 N/041334 N/041335 N/041336 N/041337 N/041338 N/041350

N/041351 N/041352 N/041361 N/041362 N/041363 N/041364 N/041365

N/041366 N/041367 N/041368 N/041369 N/041370 N/041422 N/041423

N/041424 N/041425 N/041426 N/041428 N/041467 N/041579 N/041596

N/041597 N/041598 N/041599 N/041600 N/041601 N/041644 N/041645

N/041646 N/041647 N/041707 N/041708 N/041782 N/041783 N/041784

N/041785 N/041786 N/041787 N/041886 N/041887 N/041888 N/041889

N/041895 N/041896 N/041897 N/041988 N/042028 N/042029 N/042212

N/042213 N/042411 N/042851 N/042861 N/042862 N/042863 N/043011

N/043012 N/043013 N/043108 N/043110 N/043121 N/043126 N/043157

N/043171 N/043173 N/043174 N/043204 N/043223 N/043316 N/043464

N/043467 N/043468 N/043607

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/004741

(4602-M)

2016/05/13 更改地址

Modificação de 

sede

TIE RACK TRADING LIM-

ITED

2 A C Court, High Street, Thames 

Ditton, Surrey, KT7 0SR, Reino Unido

P/014427

(14355-M)

P/014428

(14356-M)

P/014429

(14357-M)

P/014430

(14358-M)

P/014431

(14359-M)

P/014432

(14360-M)

P/015443

(15370-M)

N/003623

N/003947

N/095651

N/095652

N/095653

N/095654

N/096628

N/096629

N/096630

N/096631

2016/05/11 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SEGA CORPORATION SEGA Games Co., Ltd.

P/015132

(15106-M)

P/015133

(15107-M)

P/015134

(15108-M)

P/015444

(15371-M)

N/027037

N/027038

N/027039

N/029781

N/037056

N/049912

N/049913

N/050306

2016/05/11 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Kabushiki Kaisha Sega (Sega 

Corporation)

SEGA Games Co., Ltd.
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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

P/015507

(15465-M)

N/000156

N/004586

N/004587

N/004625

N/004626

N/019053

N/019054

N/019541

N/019542

N/019545

N/019546

N/019572

N/019573

N/019870

N/019871

N/020282

N/021218

N/021219

N/022290

N/022291

N/027036

N/050307

N/050308

N/053690

N/053691

N/053692

N/053693

N/053694

N/054712

N/054713

N/067625

N/073950

N/073951

N/075500

N/075501

N/076507

N/076508

N/080335

N/080336

N/080337

N/080338

N/080339

N/080340

N/080341

N/009384 2016/05/12 更改地址

Modificação de 

sede

Consitex S.A. Via Ligornetto, 13, 6855 Stabio, Swit-

zerland

N/009540 2016/05/13 更改地址

Modificação de 

sede

TURBOJET FERRY SERVI-

CES (MACAU) LIMITED

澳門友誼大馬路外港客運碼頭1樓1668

室

Avenida da Amizade, s/n.º, Terminal 

Marítimo do Porto Exterior, 1.º andar, 

sala 1668, em Macau

N/009788 2016/05/23 更改地址

Modificação de 

sede

君政國際（澳門）有限公司

CROSS INTERNATIONAL 

(MACAU) LTD.

澳門營地大街33號全幢（1樓,2樓,3樓）

Rua dos Mercadores n.º 33, Whole 

Building., Macau

N/010578

N/010579

2016/05/18 轉讓

Transmissão

Red Earth Licensing Limited Red Earth Holdings Limited, com sede 

em Room 604, Kalok Building, 720 

Nathan Road, Hong Kong

2016/05/18 轉讓

Transmissão

Red Earth Holdings Limited Great Beauty Holdings Limited, com 

sede em Suite 1208, One Island South, 

Hong Kong

N/010821 2016/05/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

鄭州三全食品股份有限公司

ZhengZhou Sanquan Foods 

Co., Ltd.

三全食品股份有限公司

Sanquan Foods Co., Ltd.

N/015812

N/087332

N/097867

N/097868

2016/05/23 轉讓

Transmissão

DOCTOR’s ASSOCIATES 

INC.

Subway IP Inc., com sede em 700 S. royal 

Poinciana Blvd. Ste. 500 Miami Springs, 

FL 33166, USA
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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/022362

N/022363

N/022364

N/022365

N/022366

N/022367

2016/05/18 轉讓

Transmissão

Marriton Trading Limited Orion Hospitality Singapore Pte. Ltd., 

com sede em 80 Robinson Road #02-00, 

Singapore 068898

N/024769 2016/05/12 更改地址

Modificação de 

sede

T H E  U N I T E D S TAT E S 

PLAYING CARD COMPANY

300 Gap Way, Erlanger, Kentucky 41018 

U.S.A.

N/038821 2016/05/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Chio Iam Chuk Tin Chiu Fo Che 超音速電召貨車

N/040248

N/040249

N/040250

N/040251

N/040252

N/040253

N/040254

N/040255

2016/05/13 更改地址

Modificação de 

sede

MCS Greater China Brands 

S.à.r.l.

1, Cote D’Eich, L-1450 Luxembourg, 

Grand Duchy of Luxembourg

N/040295

N/040296

N/040297

N/040298

N/040299

N/040300

2016/05/13 更改地址

Modificação de 

sede

MADRE:X CO., LTD. 6-17-11, Jingumae, Shibuya-ku, Tóquio, 

Japão

N/040729

N/040730

N/040731

2016/05/18 更改地址

Modificação de 

sede

KAPLAN, INC. 750 Third Avenue, New York, NY 10017, 

EUA

N/050792 2016/05/13 轉讓

Transmissão

POLA CHEMICAL INDUS-

TRIES INC.

POLA ORBIS HOLDINGS INC., com 

sede em 2-2-3 Nishi Gotanda, Shinaga-

wa-ku, Tokyo, Japan

N/051318 2016/05/17 轉讓

Transmissão

DENYU LIMITED INNOWOOD INTERNATIONAL 

HOLDING COMPANY LIMITED, 

com sede em 19th Floor, Cameron Com-

mercial Centre, 468 Hennessy Road, 

Causeway Bay, Hong Kong

N/052710

N/052711

N/052712

2016/05/24 更改地址

Modificação de 

sede

北京黃記煌餐飲管理有限責任

公司

Beijing Huangjihuang Restau-

rant Management Co., Ltd.

中國北京市順義區林河開發區雙河大街

18號1幢308室

Room 308, Block 1, No. 18 Shuanghe 

Street, Linhe Development Zone, 

Shunyi District, Beijing, China

N/053671 2016/05/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

煙臺中寵食品有限公司

Y A N T A I  C H I N A  P E T 

FOODS CO., LTD.

煙臺中寵食品股份有限公司

YANTAI CHINA PET FOODS CO., 

LTD.

N/063593

N/064867

N/064868

N/064869

N/064870

N/064871

N/064872

2016/05/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

鄭州三全食品股份有限公司 三全食品股份有限公司

N/069416 2016/05/12 轉讓

Transmissão
美即韓佛控股有限公司

MAGIC-HANBUL HOLD-
INGS LIMITED

韓佛化妝品株式會社，地址為韓國忠清

北道陰城郡三成面大成路547號路62
Hanbul Cosmetics Co. , Ltd. , com 
sede em 62, Daeseong-ro 547Beon-
-gil, Samseong-myeon, Eumseong-gun, 
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
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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/073005
N/073006

2016/05/18 更改地址

Modificação de 
sede

耀寵物集團（澳門）有限公司 澳門雅廉訪大馬路59號越秀花園7樓H
座

N/077138
N/077139
N/077140

N/077141
N/077142
N/077143

2016/05/17 更改認別資料

Modificação de 
identidade

福建星網銳捷網路有限公司

FUJIAN RUIJIE NETWORKS 
CO., LTD. 

銳捷網絡股份有限公司

RUIJIE NETWORKS CO., LTD. 

N/078798
N/078799
N/078800

N/089976
N/089977

2016/05/18 更改認別資料

Modificação de 
identidade

佛山市順德區樂從供銷集團順

客隆商場有限公司

佛山市順客隆商業有限公司

N/092240 2016/05/11 轉讓

Transmissão
Randolph Leonard Spencer 
Churchill

Davidoff & Cie SA, com sede em 2 rue 
de Rive, CH-1200 Genève, Switzerland

N/096798
N/096799
N/096800
N/096801
N/096802
N/096803
N/096804
N/096805
N/096806
N/096807

N/096808
N/096809
N/096810
N/096811
N/096812
N/096813
N/096814
N/096815
N/096816
N/096817

2016/05/18 更改認別資料

Modificação de 
identidade

Reed Elsevier Properties SA RELX Intellectual Properties SA

N/103070
N/103071

2016/05/12 更改地址

Modificação de 
sede

KOMONO Westpoort 11-15, 2070 Zwijndrecht, 
Belgium

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/108043 2016/05/17 上海碧淵實業有限公司 The Dow Chemical Company

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/104572 2016/05/19 易網零售有限公司 易購商城科技有限公司

N/106163 2016/05/20 西班牙貿易有限公司 Miguel Torres S.A.

N/106458 2016/05/12 Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. DD IP HOLDER LLC

N/107150 2016/05/13 BOYLONDON KOREA CO., LTD. Anglofranchise Limited

N/107151 2016/05/13 BOYLONDON KOREA CO., LTD. Anglofranchise Limited

N/107152 2016/05/13 BOYLONDON KOREA CO., LTD. Anglofranchise Limited
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編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/107830 2016/05/23 GCPH澳門一人有限公司

GCPH MACAU SOCIEDADE UNIPES-

SOAL LIMITADA, em inglês GCPH MACAU 

LIMITED

Associação dos Advogados de Macau

司法判決

Decisão judicial

編號

N.º

申請人/權利人

Requerente / Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º  

確定判決日期

Data de trânsito 

em julgado

1 N/92413 Associação de Beneficiência Sheng Kung 

Hui (Macau) Limitada 

初級法院

TJB

CV2-15-0021-CRJ 21/01/2016

2 N/76340 a

 N/76346

Louis XIII Holdings Limited 初級法院

TJB

CV3-14-0055-CRJ 12/04/2016

3 P/8302 Parfums Rochas S.A.S 初級法院

TJB

CV2-15-0015-CRJ 9/05/2016

4 N/61017,

 N/61018,

 N/61019

 N/61020,

 N/61021,

 N61022,

 N61023

Las Vegas Sands 初級法院

TJB

CV1-14-0011-CRJ 13/05/2013

5 N/25217,

 N/25220,

 N/30440

Donald J. Trump 中級法院

TSI

Ac. de 21/04/2016

1077/2016

05/05/2016

6 N/74000,

 N/74005,

 N/74010

Louis XIII Holdings Limited 中級法院

TSI

Ac de 28/04/2016

Proc. n.º 129/2016

17/05/2016

6 N/76342,

 N/76348

Louis XIII Holdings Limited 中級法院

TSI

Ac de 28/04/2016

Proc. n.º 199/2016

17/05/2016

1 初級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。

 O TJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.
2 初級法院廢止經濟局批准有關商標註冊之批示。

 O TJB revogou o despacho da DSE de concessão da marca.
3 初級法院廢止經濟局宣佈有關商標失效之批示。

 O TJB revogou o despacho da DSE que declarou caducidade da marca. 
4 初級法院維持經濟局批准有關商標註冊之批示。

  O TJB manteve o despacho da DSE de concessão da marca.
5 中級法院維持經濟局批准有關商標註冊之批示。

 O Acordão do TSI, manteve o despacho da DSE de concessão da marca.
6 中級法院廢止經濟局批准有關商標註冊之批示。

 O Acordão do TSI, revogou o despacho da DSE de concessão da marca.
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重新轉為有效

Revalidação

編號

N.º

重新轉為

有效之日期

Data de  
revalidação

批示日期

Data de despacho
權利人

Titular
類別

Classe

N/031651 2016/05/19 2016/05/19 Techtronic Floor Care Technology Limited 07

N/031652 2016/05/19 2016/05/19 Techtronic Floor Care Technology Limited 11

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第二百四十三條及第二百四十四條的規定，公佈下

列在澳門特別行政區提出的營業場所之名稱及標誌登記申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento na RAEM, sobre os quais, a partir da 

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

編號 N.º : E/000251

申請日 Data de pedido : 2016/04/21

申請人 Requerente : 豰晉廷鼎力有限公司

   NCT GRAND LIMITADA, em inglês NCT GRAND LIMITED

地址 Endereço : 澳門海灣南街115號寶翠花園地下H座 

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

行業 Actividade : 提供食物和飲料服務。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 紅色如圖所示。 

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、第

一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條

及第五條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。
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De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a 

Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de 

Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir a extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21] 編號 N.º  : J/001482

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/08/01

[71] 申請人 Requerente : 曾慈祥 

 地址 Endereço  : 中國台灣台中市北區漢口路4段367號15樓 

[72] 發明人 Inventor : 曾慈祥 

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

201410340328.8 2014/07/17 CN 105311823A 2016/02/10

[51] 分類 Classificação  : A63F3/00

[54] 標題 Título  : 多環道混球結構。

   Estrutura policíclica de empurrão de estrada.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種多環道混球結構，其至少二台座間具有垂直間隔並形成容置部，該台座後端設

有一連動傘齒，該容置部內設有以一轉軸樞組的環形取球單元，其下方一側設有下開口，上方

另一側設有上開口，後端與連動傘齒嚙合，該連動傘齒以一直立狀連動杆穿設而呈一體同步連

動，上、下相鄰的台座相互呈90º交角，而形成下方環形取球單元的上開口銜接上方環形取球單

元的入球臺。本發明所提供的多環道混球結構，其遊戲機的號碼球由最下層的環形取球單元傳

送至最上層的環形取球單元，過程中呈透明化，被選取後的號碼球可被玩家追踪，被期望可於

最後開出，且通過環形取球單元的多環道間可形成累積球，達到可變換球順序的混球效果以及

增加遊戲感官刺激的功效。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/001483

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/08/01

[71] 申請人 Requerente : 曾慈祥 

 地址 Endereço  : 中國台灣台中市北區漢口路4段367號15樓 

[72] 發明人 Inventor : 曾慈祥 

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

201410340759.4 2014/07/17 CN 105268178A 2016/01/27

[51] 分類 Classificação  : A63F3/00

[54] 標題 Título  : 環形取球及泄球結構。

   Estrutura de pegar a bola e de esvaziar a bola em forma de anel.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明為一種環形取球及泄球結構，其包含：一環形送球裝置及一傳動裝置，該環形送球裝置

設有上環罩、具有入球臺的下環罩、具有擋球杆的環罩接片及舵形輪，該舵形輪設有軸孔及具
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有避開縫的撥球片；該傳動裝置設有台座、馬達及轉軸，該台座設有容置部，該上、下環罩以環

罩接片接合而留設有上、下開口，並固定於台座的容置部上，該舵形輪的軸孔樞組轉軸，並由馬

達帶動。通過上述結構，遊戲的號碼彩球由該環形送球裝置的下開口取球以及上開口泄球，取

球及泄球過程中呈透明化，被選取後的號碼球可被玩家追踪、並被期望可於最後開出，達到增

加遊戲感官刺激的實用功效。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/001945

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/11/17

[71] 申請人 Requerente : 京信通信系統（中國）有限公司

   COMBA TELECOM SYSTEMS (CHINA) LTD.

 地址 Endereço  : 中國廣州蘿崗區科學城神舟路10號510663

   No. 10 Shenzhou Road, Science City, Guangzhou, Guangdong 510663, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 方紹湖 FANG, Shaohu, 楊波 YANG, Bo, 向煒 XIANG, Wei 

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

201410391064.9 2014/08/08 CN 104168582A 2014/11/26

[51] 分類 Classificação  : H04W16/26

[54] 標題 Título  : 一種微小區基站系統、相關設備及數據處理方法。

   Um sistema de base de estação de «micro cell», equipamentos relevantes e método de pro-

cessamento de dados.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種微小區基站系統、相關設備及數據處理方法，該微小區基站系統包括擴展型

微小區基站和至少一個分布式部件，其中，擴展型微小區基站包括：網絡協議處理模塊、上層協

議處理模塊、物理層協議處理模塊、第一基帶數據處理模塊和第一收發信機模塊；分布式部件

包括：第二基帶數據處理模塊和第二收發信機模塊；下行方向上，第一基帶數據處理模塊對下

行基帶數據分為至少兩路，並對該至少兩路基帶數據進行下行數據對齊操作，一路給第一收發

信機模塊，其餘路進行以太網組包處理後經由分布式部件的第二基帶數據處理模塊發送第二

收發信機模塊，實現了微小區基站系統的覆蓋範圍的擴大。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/001957

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/11/24
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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 : 小池竜樹,梶田雄一,吉川真人,池田周平,木村英司,蓮井智章,西俊哉,福田廣美 

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

201380072647.9 2013/12/10 CN 104981457A 2015/10/14

[51] 分類 Classificação  : C07D213/74, A61K31/444, A61K31/4545, A61K31/46, A61K31/496, A61K31/4995, 

A61K31/506, A61K31/5377, A61K31/5386, A61K31/541, A61K31/55, A61P25/00, 

A61P25/08, A61P25/14, A61P25/16, A61P25/28, A61P43/00, C07D239/42, C07D401/04, 

C07D401/12, C07D401/14, C07D405/14, C07D413/04, C07D413/14, C07D417/04, 

C07D417/14, C07D451/02, C07D451/04, C07D487/10, C07D487/18, C07D491/18, 

C07D515/18, C12N9/99, C12N15/09

[54] 標題 Título  : 雜環化合物。

   Compostos de «Heterocycli».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明的目的是：提供具有優良的CH24H抑制作用的化合物，用作預防或治療癲癇、神經變性

疾病等等的預防或治療劑。本發明涉及下式所代表的化合物或其鹽，其中，每個符號如說明書

所定義。 

 附圖 Figura : 

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

2012/12/11 2012-270445 日本 Japão

2013/10/07 2013-210439 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002028

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/01/27

[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 : 淺見泰司,新居田步 

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

201480026613.0 2014/05/27 CN 105209485A 2015/12/30

[51] 分類 Classificação  : C07K14/605

[54] 標題 Título  : 肽化合物。

   Composto de «peptide».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了對GLP-1受體和GIP受體具有活化作用的新的肽化合物，以及所述肽化合物作為藥

物的用途。具體地說，提供了含有式（I）所代表的部分序列的肽或其鹽，以及含有所述肽或其鹽

的藥物。P1-Tyr-Aib-Glu-Gly-Thr-αMePhe-Thr-Ser-Asp-Tyr-A11-A12-A13-Leu-Asp-A16-A17-

Ala-Gln-A20-Glu-Phe-Val-Lys-Trp-Leu-Leu-Lys-A29(I)。其中，每個符號如本文所定義。 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/05/28 2013-111893 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002029

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/01/27

[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 : 福田直弘, 池本朋己 

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

201480022458.5 2014/02/20 CN 105189463A 2015/12/23

[51] 分類 Classificação  : C07D231/12, C07B37/10, C07D403/04

[54] 標題 Título  : 噠嗪酮化合物的製備方法。

   Método de produção de compostos de «pyridazinone».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了工業上有利的製備噠嗪酮化合物的方法。本發明涉及製備噠嗪酮化合物的下列方

法，式（II）、（IIIa）、（IV）或（IV”），式（IIIb）、（Vb）或（V”b），式（VI）、（I）或（I”），

其中，每個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

2013/02/21 2013-032326 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002035

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/04

[71] 申請人 Requerente : 阿爾尼拉姆醫藥品有限公司

   ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço  : 300 Third Street, Cambridge, MA 02142, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : K．菲茨杰拉德, J．巴特勒, B．貝騰考特, A．博羅多夫斯基, S．庫奇曼奇, K．查里斯, M．瑪諾哈

蘭, M．邁爾, K．G．雷杰夫, D．福斯特

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

201480027279.0 2014/03/13 CN 105324485A 2016/02/10
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[51] 分類 Classificação  : C12N15/113, A61K31/7088

[54] 標題 Título  : 補體組分C5 iRNA組合物及其使用方法。

   Composições de componente complementar de C5 iRNA e seus métodos de uso.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及iR NA例如雙鏈核糖核酸（dsR NA）、靶向補體組分C5基因的組合物以及使用此

種iRNA（例如dsRNA）、組合物來抑制C5的表達並且治療患有一種補體組分C5相關聯的疾

病（例如，陣發性睡眠性血紅蛋白尿症）的受試者的方法。 

 附圖 Figura : 

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

2013/03/14 61/782,531 美國 Estados Unidos da América

2013/06/20 61/837,399 美國 Estados Unidos da América

2013/11/15 61/904,579 美國 Estados Unidos da América

2013/12/06 61/912,777 美國 Estados Unidos da América

2014/02/20 61/942,367 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002039

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/11

[71] 申請人 Requerente : 瑞保企業

   TreeBox Solutions Pte Ltd

 地址 Endereço  : 1 Commonwealth Lane, #03-01, Singapore 149544

 國籍 Nacionalidade  : 新加坡 Singapuriana 

[72] 發明人 Inventor : 張志勤 TEO Tse Chin, 張志華 CHONG Chee Wah, 聶毅勤 YIP Ngai Kain, 劉宏達 LAU 

Hon Tat, 黃莉芳 NG Li Huang, 陳小燕 Wendy CHAN Siew Yen 

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

201480023651.0 2014/04/23 CN 105164968A 2015/12/16

[51] 分類 Classificação  : H04L9/14

[54] 標題 Título  : 由至少一個服務器執行的用於處理從第一計算裝置到第二計算裝置的數據分組以允許端到端

加密通信的方法。

   Método realizado por, pelo menos, um servidor para processar um pacote de dados dispo-

níveis do primeiro dispositivo de computação a segundo dispositivo de computação no sen-

tido de permitir a comunicação criptográfica extremidade-a-extremidade.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了一種由至少一個服務器執行的用於處理要從第一計算裝置向第二計算裝置發送的數據

分組的方法（500），其中，數據分組包括使用用於形成加密的消息的第一加密密鑰進行加密的

消息、使用用於形成加密的標識數據的第二加密密鑰進行加密的第二計算裝置的標識數據、以

及加密的第一加密密鑰和加密的第二加密密鑰。該方法包括：解密（504）所述加密的第二加密

密鑰；使用解密的第二加密密鑰來解密（506）所述加密的標識數據；以及基於解密的標識數據

來發送（508）數據分組，其中，所述加密的消息和所述加密的第一加密密鑰被佈置為不能由所

述服務器解密，以允許第一計算裝置與第二計算裝置之間的端到端加密通信。還公開了相關的

系統。 
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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

2013/04/25 201303260-2 新加坡 Singapura

[21] 編號 N.º  : J/002040

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/11

[71] 申請人 Requerente : 瑞保企業

   TreeBox Solutions Pte Ltd

 地址 Endereço  : 1 Commonwealth Lane, #03-01, Singapore 149544

 國籍 Nacionalidade  : 新加坡 Singapuriana 

[72] 發明人 Inventor : 聶毅勤 YIP Ngai Kain, 劉宏達 LAU Hon Tat, 張志華 CHONG Chee Wah, 黃莉芳 NG Li 

Huang, 陳小燕 Wendy CHAN Siew Yen 

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

201480023724.6 2014/04/23 CN 105164693A 2015/12/16

[51] 分類 Classificação  : G06F21/62, G06F17/30

[54] 標題 Título  : 通信網絡中的計算裝置之間交換被加密消息的方法和系統。

   Método e sistema de troca de mensagens criptográficas entre os dispositivos de computação 

na rede de comunicação.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了一種在通信網絡中用於在計算裝置之間交換消息（202）的方法，消息具有被加密數據和

方案標識符。該方法包括：響應於在第一計算裝置（204）上執行的第一用戶動作，執行用於加

密數據的加密程序代碼，將被加密數據編碼到消息中並且由第一計算裝置將消息發送到第二

計算裝置（206）；檢測與所述消息相關的在第二計算裝置上的第二用戶動作的執行；響應於檢

測到第二用戶動作的執行，通過第二計算裝置激活與方案標識符關聯的解密程序代碼，以將所

述消息提供到解密程序代碼；通過第二計算裝置使用解密程序代碼來解碼所述消息，以得到所

述被加密數據；通過第二計算裝置借助解密程序代碼來解密所述被加密數據，以得到被解密數

據。還公開了相關系統。 

 附圖 Figura : 

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

2013/04/25 201303261-0 新加坡 Singapura
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授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.

[21] 編號 N.º  : J/002031

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/01/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : 葛蘭素史密絲克萊恩有限責任公司

   GLAXOSMITHKLINE LLC

 地址 Endereço  : One Franklin Plaza, 200 North 16th Street, Philadelphia, Pennsylvania 19102, United Sta-

tes of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : M．鄧布爾, R．庫馬, S．拉克雷, P．勒波維茨

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

ZL201080046640.6 2010/10/15 CN 102655753B 2015/11/25

[51] 分類 Classificação  : A61K31/519

[54] 標題 Título  : 組合藥。

   Combinação.

[57] 摘要 Resumo  : 新的組合藥，其包含：M EK抑制劑N-{3-[3-環丙基-5-（2-氟-4-碘代-苯基氨基）6,8-二甲基；

-2,4,7-三氧代-3,4,6,7-四氫-2H-吡啶并[4,3-d]嘧啶-1-基]苯基}乙酰胺或其可藥用鹽或溶劑化

物，以及B-Raf抑制劑，尤其是N-{3-[5-（2-氨基-4-嘧啶基）-2-（1,1-二甲基乙基）-1,3-噻唑-4-

基]-2-氟苯基}-2,6-二氟苯磺酰胺或其可藥用鹽，包含這種組合藥的藥物組合物和使用這種組

合藥和組合物來治療病症的方法，在這種病症中，抑制MEK和/或B-Raf是有利的，例如癌症。 

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

2009/10/16 61/252213 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002033

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/02

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : 諾瓦提斯公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : J．塔庫爾, D．楊, 馮麗麗
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080035867.0 2010/08/11 CN 102471331B 2016/01/13

[51] 分類 Classificação  : C07D417/04, A61K9/20, A61K9/28, A61K31/427

[54] 標題 Título  : 細胞雕亡蛋白抑制劑的固體口服製劑和晶形。

   Formulações e formas cristalinas orais sólidas do inibidor de proteína de «apoptosis».

[57] 摘要 Resumo  : 本公開內容涉及（S）-N-（（S）-1-環己基-2-{（S）-2-[4-（4-氟-苯甲酰基）-噻唑-2-基]-吡咯烷-1-

基}-2-氧代-乙基）-2-甲基氨基-丙酰胺、其鹽和水合物的晶形。該公開內容還涉及（S）-N-（（S）

-1-環己基-2-{（S）-2-[4-（4-氟-苯甲酰基）-噻唑-2-基]-吡咯烷-1-基}-2-氧代-乙基）-2-甲基氨基-

丙酰胺、其可藥用鹽、溶劑化物（包括水合物）的固體口服製劑，以及使用它們的治療方法。 

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

2009/08/12 61/274,051 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002034

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/02

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司

   JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆侖山路7號，郵編222047

   NO.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological Development Zone, Lianyungang, 

Jiangsu, 222047, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 孫飄揚 SUN, Piaoyang, 武乖利 WU, Guaili, 袁博 YUAN, Bo, 陳永江 CHEN, Yongjiang 

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

ZL201380004046.4 2013/06/04 CN 103974949B 2015/11/25

[51] 分類 Classificação  : C07D401/14, A61K31/4709, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 一種酪氨酸激酶抑制劑的二馬來酸鹽的I型結晶及製備方法。

   Cristal de forma I de «tyrosine kinase» do inibidor de «dimaleate» e seus métodos de pre-

paração.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了（R,E）-N-（4-（3-氯-4-（吡啶-2-基甲氧基）苯基氨基）-3-氰基-7-乙氧基喹啉-6-基）-3-

（1-甲基吡咯烷基-2-基）丙烯酰胺二馬來酸鹽（簡稱SHR1258二馬來酸鹽）的I型結晶、其製備

方法、含有該晶型的藥物組合物。所述SHR1258二馬來酸鹽I型結晶具有良好的晶型穩定性和

化學穩定性，可用於製備治療與EGFR受體酪氨酸激酶或HER-2受體酪氨酸激酶有關的疾病

的藥物。 

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

2012/07/12 201210240697.0 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/002036

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/04

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : 旭化成製藥株式會社

   ASAHI KASEI PHARMA CORPORATION

 地址 Endereço  : 1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan,

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 
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[72] 發明人 Inventor : 西尾文秀 Fumihide NISHIO, 前島卓治 Takuji MAEJIMA, 三留佳郎 Yoshiro MITOME 

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

ZL201280026213.0 2012/05/31 CN 103561757B 2016/01/06

[51] 分類 Classificação  : A61K38/22, A61K9/19, C07K14/635, F26B5/06, G01N30/88, G01N33/68, A61P19/10

[54] 標題 Título  : 高純度含PTH冷凍乾燥製劑及其製造方法。

   Preparação congelada-seca contendo alta pureza de PTH e seu método de produção.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了高純度含PTH肽冷凍乾燥製劑及其製造方法。還提供了用於確認含PTH肽冷凍

乾燥製劑的純度等的PTH類似物的檢查方法。本發明中確認了在含PTH肽冷凍乾燥製劑的製

造工序中生成的PTH類似物的存在。進一步發現，該PTH類似物的生成可通過抑制含PTH肽

溶液等暴露在醫藥品製造設施內空氣環境中而顯著得到防止．降低。 

 附圖 Figura : 

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

2011/06/07 2011-127698 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002037

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/04

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : JDS尤尼費斯公司

   JDS UNIPHASE CORPORATION

 地址 Endereço  : 430 Mccarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : V．P．拉克沙, P．G．庫姆斯, C．T．馬肯特斯, J．M．霍爾曼, N．泰特鮑姆

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201210145595.0 2005/12/21 CN 102673299B 2015/11/04

[51] 分類 Classificação  : B32B5/16, B42D25/29

[54] 標題 Título  : 通過取向可排列薄片形成的運動圖像。

   Imagens cinemáticas formadas através da orientação de flocos alinhados.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種圖像，圖像由處於可在磁場中排列的載體中的薄片構成，例如墨水溶液或油

漆。薄片的排列產生一個或多個運動特徵，例如當圖像傾斜時看上去運動的滾動條。這些圖像

能在有價值的文件上形成安全特徵，例如鈔票。 

 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

2004/12/22 11/022,106 美國 Estados Unidos da América

2005/12/20 11/313,165 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002038

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : 江沛霖 

 地址 Endereço  : 中國山東省蒼山縣卞莊鎮區委會73號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 江沛霖 

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

ZL201310252618.2 2013/06/24 CN 103283503B 2015/11/18

[51] 分類 Classificação  : A01G1/06

[54] 標題 Título  : 一種人造植物的製作方法及人造植物。

   Método de fabricação de uma planta artificial e planta artificial.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及植物造型栽培領域，具體而言，涉及一種人造植物的製作方法及人造植物，該方法

包括：製作立體固定架，將部分立體固定架預埋地下；在露出地面的立體固定架的外周面上，自

下至上設置若干環形臨時生長帶；將樹苗嫁接成預定形狀，成為嫁接樹苗；在每個環形臨時生

長帶中植入若干所述嫁接樹苗，並將嫁接樹苗固定在立體固定架上；將相鄰的環形臨時生長帶

中的嫁接樹苗進行嫁接，成為再嫁接樹苗；預定時間後，待再嫁接樹苗成熟後，製成人造植物。

本發明立體固定架的高度可以根據高層建築的高度選擇，能夠淨化高層建築外的空氣質量等

環境問題。 

[21] 編號 N.º  : J/002041

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/11

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[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 : 馮麗麗, S．E．格特弗雷德森, P．卡普因斯基, P．A．薩頓, M．普拉沙德, M．J．吉爾吉斯, 胡斌, 

劉玉剛, T．J．布萊克洛克 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201210191052.2 2006/11/08 CN 102702119B 2016/01/20

[51] 分類 Classificação  : C07D257/04, C07C233/47, C07C231/12, A61K31/41, A61K31/216, A61P9/12, A61P9/04, 

A61P9/00, A61P9/10, A61P3/10, A61P9/06, A61P13/12, A61P25/06, A61P25/28, A61P27/06

[54] 標題 Título  : 血管緊張素受體拮抗劑和NEP抑制劑的藥物組合產品。

   Combinações farmacêuticas de antagonista do receptor de «angiotensin» e inibidor de 

NEP.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及血管緊張素受體拮抗劑和NEP抑制劑的藥物組合產品。換言之，本發明公開特定的

組合產品、連接的前藥或血管緊張素受體拮抗劑和NEPi的複合物，它們可以用於治療高血壓。 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2005/11/09 60/735,093 美國 Estados Unidos da América

2005/11/10 60/735,541 美國 Estados Unidos da América

2006/04/04 60/789,332 美國 Estados Unidos da América

2006/08/11 60/822,086 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002042

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/12

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : 小野藥品工業株式會社

   ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 1-5, Doshomachi 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka 541-8526 Japão

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 山本真吾, 吉澤敏男 

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

ZL201280058152.6 2012/11/28 CN 103958513B 2015/12/23

[51] 分類 Classificação  : C07D473/34, A61K31/522, A61P7/02, A61P17/00, A61P29/00, A61P35/00, A61P35/02, 

A61P37/02, A61P37/08, A61P43/00

[54] 標題 Título  : 6-羥基嘌呤衍生物鹽酸鹽。

   «Hydrochloride» de derivado de <<6-hydroxypurine».

[57] 摘要 Resumo  : 6-氨基-9-[（3R）-1-（2-丁炔酰基）-3-吡咯烷基]-7-（4-苯氧基苯基）-7,9-二氫-8H-嘌呤-8-酮鹽

酸鹽，具有Btk選擇性抑制活性、代謝穩定性優異，此外，還是針對游離鹼基溶解性和吸收性優

異、能結晶的化合物，因此所述化合物可作為與B細胞和/或肥大細胞相關的疾病的治療劑。

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

2011/11/29 2011-259662 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002043

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/12

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[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 : C．弗里特什, C．加西亞-愛切維拉, X．黃, S-M．瑪拉

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

ZL201280020528.4 2012/04/23 CN 103491955B 2015/12/23

[51] 分類 Classificação  : A61K31/436, A61K31/4439, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 磷脂酰肌醇-3-激酶（PI3K）抑制劑及MTOR抑制劑的組合。

   Combinação do inibidor de «phosphatidylinositol-3-kinase (pi3k)» e inibidor de «MTOR».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種藥物組合，包括磷脂酰肌醇-3-激酶（PI3K）抑制劑化合物，其為2-甲酰胺環氨

基脲衍生物或其藥學上可接受的鹽，及至少一種哺乳動物雷帕黴素靶（mTOR）抑制劑或其藥
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學上可接受的鹽；涉及一種包括該組合的藥物組合物；及該組合用於治療增生性疾病（更特定

為哺乳動物雷帕黴素靶（mTOR）激酶依賴性疾病）的用途。 

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

2011/04/25 61/478,572 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002044

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : 株式會社科西納

   COSINA CO., LTD.

 地址 Endereço  : 1081, Oaza Yoshida, Nakano-shi Nagano-ken 383-8555 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 黑岩洋平 Yohei KUROIWA, 佐藤和廣 

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

ZL201210572117.8 2012/12/25 CN 103186012B 2016/01/13

[51] 分類 Classificação  : G03B9/07

[54] 標題 Título  : 鏡頭的光圈裝置。

   Dispositivo de diafragma de lentes.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種鏡頭的光圈裝置，其具備：觸擊機構部，其構成為在固定筒部和光圈調節環的

一方配設具有被彈性支承的卡合體的卡合部，並且在另一方設有被卡合基體部，所述被卡合基

體部具有被卡合面，卡合體與所述被卡合面壓接，而且所述被卡合面形成有多個被卡合部，當

使光圈調節環轉動時，卡合體能夠在與光圈值對應的位置卡合於多個被卡合部；以及模式切換

機構部，其通過改變卡合部和被卡合基體部中的至少一方的位置能夠在觸擊模式和非觸擊模

式之間進行切換，所述觸擊模式為卡合體與被卡合面壓接的模式，所述非觸擊模式為卡合體與

被卡合面分離而解除了觸擊功能的模式。 

 附圖 Figura : 

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

2011/12/27 2011-285708  日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002045

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : 特朗斯吉有限公司

   TRANSGENE SA

 地址 Endereço  : Boulevard Gonthier d’Andernach, Parc d’Innovation, CS80166, F-67405 Illkirch Graffen-

staden Cedex, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 
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[72] 發明人 Inventor : P．厄博斯, J．弗洛派

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

ZL201210160650.3 2008/11/17 CN 102703389B 2015/12/02

[51] 分類 Classificação  : C12N7/00, C12N15/863, A61K35/768, A61K48/00, A61P9/10, A61P19/02, A61P19/10, 

A61P29/00, A61P35/00, A61P43/00

[54] 標題 Título  : 痘病毒溶瘤載體。

   Vectores de «poxviral oncolytic».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及包含I4L和/或F4L基因缺損的痘病毒，涉及包含該痘病毒的組合物，以及將該組合

物和痘病毒用於治療目的、更具體地用於治療癌症的方法和用途。 

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

2007/11/19 07301557.0 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/002046

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : 斯馬特巴爾國際有限責任公司

   Smart Bar International LLC

 地址 Endereço  : 796 Tek Drive, Suite 100, Crystal Lake, IL 60014, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 威廉．梅特羅普洛斯, 提姆．克內希特 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180030469.4 2011/06/21 CN 103003190B 2015/12/16

[51] 分類 Classificação  : B67D5/56

[54] 標題 Título  : 用於配製飲料的系統和方法。

   Sistema e método para preparação e fornecimento da bebida.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了用於管理從自動飲料配製單元配製飲料的方法和系統。飲料可以由一種或多種

成分構成，包括第一類多種液體、第二類多種液體和/或一種或多種第一類和第二類多種液體的

組合。此外，可以在飲料中包括裝飾品和輔助品。根據灌注方案配製飲料。灌注方案可以是飲

料配方並且可以由系統管理員預編程序，或者備選地，在系統的操作期間由消費者選擇灌注方

案。在一個實施例中，第一類多種液體可以包括酒精飲料，第二類多種飲料可以包括與酒精飲

料混合以製作飲料的混合物。 

 附圖 Figura : 

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

2010/06/21 61/356,750 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/002047

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/17

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : BCN肽類股份有限公司

   BCN PEPTIDES, S.A.

 地址 Endereço  : Pol. Ind. Els Vinyets els Fogars, Ctra. comarcal 244, Km. 22, 08777 Sant Quinti de Medio-

na, Barcelona, Spain

 國籍 Nacionalidade  : 西班牙 Espanhola 

[72] 發明人 Inventor : 拉法爾．西莫卡農熱, 克里斯蒂娜．埃爾南德斯帕斯夸爾, J．費爾南德斯卡爾亞多, 馬可．戈麥斯

卡米諾斯, 雷波拉．喬達娜呂什一世, 約瑟．法雷拉辛佛洛, B．蓬薩提奧維奧爾斯 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080063430.8 2010/12/17 CN 102753153B 2015/11/25

[51] 分類 Classificação  : A61K9/127, A61K9/51, A61K9/00, A61K38/00, A61K38/31, A61K47/48

[54] 標題 Título  : 局部眼用肽製劑。

   Formulação de péptido oftálmica tópica.

[57] 摘要 Resumo  : 肽的局部眼用製劑以及它們用於治療和/或局部預防眼病，優選眼後段疾病的用途。 

 附圖 Figura : 

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

2009/12/23 P200931242 西班牙 Espanha

[21] 編號 N.º  : J/002048

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/17

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : 克里斯多佛‧B‧里德

   REID, Christopher B.

 地址 Endereço  : 880 N. Alameda Street, Apt. 312, Los Angeles, CA 90012, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 克里斯多佛．B．里德 

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

ZL200880101094.4 2008/05/28 CN 101772580B 2015/11/25

[51] 分類 Classificação  : C12Q1/68, C12N15/00, A61K39/21

[54] 標題 Título  : 專能細胞群的生產和使用方法。

   Método de produção e utilização de populações celulares multi-potentes.

[57] 摘要 Resumo  : 本要求專利權的發明針對複能、多能和/或自我更新細胞的生成，它們能夠在培養物中開始分

化為多種細胞類型，並且能夠在活體內進一步分化。本要求專利權的發明也針對可移植到患者

的所要的、分化細胞群的生成，內源性細胞的基因修飾，以及患有通過這些方法可能減輕的疾

病的患者的治療。本發明也為預防、治療或延緩免疫缺陷病毒（如HI V-1、HI V-2、SI V、FI V

等）感染有關的疾病的方法。 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2007/05/29 60/932,020 美國 Estados Unidos da América

2007/06/05 60/933,133 美國 Estados Unidos da América

2007/06/08 60/933,670 美國 Estados Unidos da América

2008/01/14 61/006,449 美國 Estados Unidos da América

2008/03/25 61/064,761 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002049

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/17

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : 博雅幹細胞科技有限公司 

 地址 Endereço  : 214092中國江蘇省無錫市濱湖區馬山梅梁路88號

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許曉椿, 肖海蓉 

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

ZL201310413590.6 2013/09/12 CN 103469309B 2015/12/23

[51] 分類 Classificação  : C40B50/06

[54] 標題 Título  : 一種組織勻漿法分離活細胞構建細胞庫的方法。

   Método de separação de células vivas e construção de banco de células através do meio ho-

mogeneizado de tecido.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種組織勻漿法分離胎兒附屬物組織細胞構建細胞庫的方法，目的在於構建細

胞庫時步驟簡單、省時、易於質控和規範化。本發明由下述步驟組成：（1）胎兒附屬物組織的清

洗;（2）組織的勻漿前處理；（3）組織勻漿處理分離細胞（團）；（4）勻漿後組織的過濾處理和

細胞（團）的收集；（5）細胞（團）檢測；（6）凍存分離的細胞（團），構建細胞庫。與現有方法

相比，本發明方法具有操作簡單、用時短、不引入外源試劑、易於標準化和質量控制以及細胞獲

得量大等優點，為提高胎兒附屬物細胞庫的構建效率，獲得高質量用於治療的幹細胞具有重要

的意義。 

[21] 編號 N.º  : J/002050

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/02/17

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/05/25

[73] 權利人 Titular : 高紅

   GAO, Hong

[73] 權利人 Titular : 朱正侖

   Zhu, Zhenglun

 地址 Endereço  : 85 Brainerd Street, TH#3, Allston, Massachusetts 02134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 高紅, 朱正侖 

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

ZL201180056428.2 2011/11/23 CN 103415615B 2015/11/25
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[51] 分類 Classificação  : C12N5/0789, C12N15/113, G01N33/53

[54] 標題 Título  : 擴增造血幹細胞。

   Expansão de células-tronco hematopoiéticas.

[57] 摘要 Resumo  : 一種擴增造血幹細胞的方法。本發明還公開了一種診斷原發性或繼發性骨髓衰竭綜合徵的方

法。本發明還包括了治療原發性或繼發性骨髓衰竭綜合徵的方法。 

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

2010/11/24 61/417,193 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/000403 2016/05/20 轉讓

Transmissão

陣列生物製藥公司

Array BioPharma Inc.

1. 陣列生物製藥公司Array BioPharma 

Inc., com sede em 3200 Walnut Street, 

Boulder, Colorado 80301, U.S.A.

2. ASTRAZENECA AB, com sede em 

S-151 85 Södertälje, Sweden

J/000808 2016/05/20 更改認別資料

Modificação de 

identidade

MUSION DAS HOLOGRAM 

LIMITED

MDH HOLOGRAM LIMITED

J/000808 2016/05/20 轉讓

Transmissão

MDH HOLOGRAM LIMITED MDH HOLOGRAM S.A., com sede 

em 94A, Boulevard de la Pétrusse, 

L-2320 Luxembourg

J/001923 2016/05/20 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

德立文亞迪儀器公司

Teledyne Rd Instruments, Inc.

Teledyne Instruments, Inc., com sede 

em 1049 Camino Dos Rios, Thousand 

Oaks, California 91360, U.S.A.

J/001949 2016/05/20 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

德立文亞迪儀器公司

Teledyne Rd Instruments, Inc.

Teledyne Instruments, Inc., com sede 

em 1049 Camino Dos Rios, Thousand 

Oaks, California 91360, U.S.A.

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/001417

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/10/05

[71] 申請人 Requerente : Kenneth Alan Scott

 地址 Endereço  : 4045 South Buffalo Drive, Suite 256, Las Vegas, NV 89147 USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[71] 申請人 Requerente : Matthourasy Soubannarath

 地址 Endereço  : 350 West 37th Street Apt. 26J, New York, NY 10018 USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Kenneth Alan Scott, Matthourasy Soubannarath

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 用於進行博彩遊戲的系統、裝置和方法。

   Sistema, dispositivo e método para a realização de jogos de sorte e azar.

[57] 摘要 Resumo  : 遊戲裝置或多個遊戲裝置通過服務器、應用、網站或其他方式彼此通信。每個遊戲裝置執行基

於麻將的規則的遊戲方法。接受底注和/或跟進的賭注。指定第一個出牌的玩家並分發手牌。

接受賭注選項和出牌子集的選定。分發並接受具有相等子集數量的出牌的替換。基於經修改

用於該遊戲方法的麻將規則，在構建並亮出最後一手牌之前，可以接受附加的賭注選頂。最後

一手牌與預先定義的標準作比較來確定遊戲結果，可選擇地，該預先定義的標準可以是賠付

表、莊家手牌或至少一位其他玩家的手牌。 

 附圖 Figura : 

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

2014/10/02 62/058,664 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001419

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/10/15

[71] 申請人 Requerente : KONG LAI PING APPLE

 地址 Endereço  : 5/F, Block A., Lee Sum Factory Building, 23 Sze Mei Street, San Po Kong, Kowloon, Hong 

Kong

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : KONG LAI PING APPLE

[51] 分類 Classificação  : D06F95/00

[54] 標題 Título  : 自助洗衣服務系統及操作方法。

   Sistema de serviços de limpeza automática de roupas e seu método de operação.

[57] 摘要 Resumo  : 一種自助洗衣服務系統，其包括殼體、控制電路板、伺服器系統、Wi-Fi或寬頻網路通信模組、

顯示系統、投幣器模組、讀卡器、電子稱重模組，衣物收集箱組成。提供一種無需要專人管理，

其結構簡單，使用便捷，投入成本低，實用性強，主要針對在集體環境下的公用洗衣設備，當完

成洗衣作業後，通過發放手機短訊方式向用戶發送取衣消息，節約時間，提高了使用效率。 

 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

2014/12/15 14112578.9 中國香港 Hong Kong, China

2015/06/08 15105421.1 中國香港 Hong Kong, China

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的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/000818 2016/05/24 2016/05/24 安那迪斯藥品股份有限公司

ANADYS PHARMACEUTICALS, INC.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/000812 2016/05/23 Station Casinos, Inc. 第98條，結合第9條第1款a）項和第62條第1款d）項，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 a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 62.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

I/001215 2016/05/17 Gaming Partners International 

Corporation

第98條，連同第9條第1款a）項和第61條。
Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

I/001249 2016/05/17 CERTIS CISCO SECURITY 

PTE. LTD.

第98條，連同第9條第1款a）項和第61條。
Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

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

I/001296

I/001298

2016/05/20 轉讓

Transmissão

Novel Tech International Limited Fresh Idea Global Limited, com sede em 

Unit C, 19/F, Entertainment Building, 30 

Queen's Road Central, Hong Kong
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實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別行政

區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-se 

a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste aviso 

até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : U/000188

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/12/07

[71] 申請人 Requerente : 黃偉洪

   WONG WAI HONG

 地址 Endereço  : 澳門氹仔海洋花園大馬路810號D海洋花園桃苑25樓E座 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 黃偉洪 WONG WAI HONG 

[51] 分類 Classificação  : E04D13/16, E04D11/02

[54] 標題 Título  : 防漏屋面。

   Telhado à prova de fugas.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型涉及一種防漏屋面，從下至上，包括樓板層、防水膜層、水泥沙層、隔熱層及混凝土

層；隔熱層為一架空層結構，該架空層結構與周圍的牆體及層面圍成一封閉的腔室；氣流循環

系統，氣流循環系統包括腔室、進氣管及排氣管，進氣管連通大氣與腔室，排氣管連通大氣與

腔室，進氣管與排氣管對應地設於防漏屋面的相對兩端上，進氣管的外表面為淺色，排氣管由

導熱材料製成且外表面為深色。本防漏屋面使用壽命長。 

 附圖 Figura : 

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

2014/12/15 201420796966.6 中國 China

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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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

U/000095 2016/05/17 Sharkey, Brian Andrew 第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º e o art.º 61.º

藥品及植物藥劑產品之保護補充證明書之保護

Protecção de Certificado Complementar de Protecção

para Medicamentos e Produtos Fito-farmacêuticos

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的藥品及植物藥劑產品保護補充證明書申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日

起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de certificado complementar de protecção para 

medicamentos e produtos fito-farmacêuticos na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso 

para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

編號 N.º : F/000011

證明書申請日期 

Data de pedido de certificado : 2016/02/16

證明書批示日期 

Data de despacho de certificado : 2016/05/25

申請人 Requerente : 沃尼爾．朗伯有限責任公司

   WARNER-LAMBERT COMPANY LLC.

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

住址/地址 Domicílio/Sede : 201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, U.S.A.

專利編號 N.º da patente : J/000674

發明專利之標題 

Título da patente de invenção : 2–（吡啶–2–基氨基）–吡啶并〔2,3–d〕嘧啶–7–酮。“2-(pyridin-2-ylamino)-pyrido [2,3-d]pyri-

midin-7-ones”.

產品首次投放本地區市場之許可編號

N.º da primeira autorização de

colocação do produto no

mercado no Território : 603087

產品首次投放本地區市場之日期

Data da primeira autorização

de colocação do produto no

mercado no Território : 2015/05/21

產品之認別資料 

Identificação do produto : Ibrance (Palbociclib)

有效期 Prazo de validade : 2030/01/10
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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/110314

N/110315

N/110316

優先權（2016年5月18日第20期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Prioridade (B.O. da RAEM n.º 20, 

II Série, de 18 de Maio de 2016)

⋯⋯ 日期Data : 2015/09/29

編號N.o : 61905/2015

國家/地區País/Território: 

瑞士 Suíça

N/110319

N/110320

N/110321

優先權（2016年5月18日第20期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Prioridade (B.O. da RAEM n.º 20, 

II Série, de 18 de Maio de 2016)

⋯⋯ 日期Data : 2015/09/29

編號N.o : 61906/2015

國家/地區País/Território: 

瑞士 Suíça

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-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/052710

N/052711

N/052712

地址（2010年12月15日第50期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Sede (B.O. da RAEM n.º 50, II 

Série, de 15 de Dezembro de 2010)

Beijing Huangjihuang Restaurant 

Management Limited Liability 

Company

Beijing Huangjihuang Restaurant 

Management Co., Ltd.

N/107122

N/107127

服務名單（2016年2月3日第5期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de serviços (B.O. da RAEM 

n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 

2016)

Publicidade; …… ; promoção de 

bens e serviços de terceira por 

meio do chamado de transferência 

de imagem; aluguer de espaços 

publicitários de todos os tipos e em 

todos os médios, quer digital ou 

não digital; administração de em-

presas da participação de equipas 

de automobilismo para concurso 

de corridas de desportos motoriza-

dos, e promoção o apoio à referida 

equipas com o público e as meios 

interessados; …… , nomeadamente, 

fornecimento de informações sobre 

com os produtos através de redes 

de telecomunicações com a fina-

lidade de promoção e venda este 

produtos.

Publicidade; …… ; promoção de 

produtos e serviços de terceiros 

através de transferência de imagem; 

aluguer de espaços publicitários de 

todos os tipos e em todos os meios 

de comunicação, quer digital ou não 

digital; administração comercial da 

participação de equipas de corridas 

motorizadas em concurso de des-

portos motorizados, e promoção de 

apoio às referidas equipas junto do 

público e o referido círculo; ……, 

nomeadamente, fornecimento de 

informações sobre os produtos 

através de redes de telecomunica-

ções com a finalidade de promoção 

e venda destes produtos.

N/107123

N/107128

服務名單（2016年2月3日第5期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de serviços (B.O. da RAEM 

n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 

2016)

Serviços educacionais; ...... ; aluguer 

e/ou fornecimento através de uma 

rede informática interactivo de 

produtos de educação e entreteni-

mento, …… ; preparação e organi-

zação de cerimónias de entregas de 

prémios e noites de gala com fins 

de entretenimento.

Serviços educacionais; ...... ; aluguer 

e/ou fornecimento através de uma 

rede informática interactiva de 

produtos de educação e entreteni-

mento, …… ; preparação e organi-

zação de cerimónias de entregas de 

prémios e noites de gala com fins 

de entretenimento.



N.º 24 — 15-6-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 14573

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/108269
N/108272

產品名單（2016年4月6日第14期第
二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 
n.º 14, II Série, de 6 de Abril de 
2016)

Produtos cosméticos. Produtos cosméticos; preparados 
cosméticos para o cuidado da pele; 
cremes cosméticos; loções para fins 
cosméticos; creme antirrugas; cremes 
para branqueamento; creme anti sar-
das; leites de limpeza para fins de toi-
lette; óleos essenciais; artigos de per-
fumaria; perfumes; preparados para 
refrescar o ar; batons; batons para dar 
brilho aos lábios; máscaras de beleza; 
preparados bronzeadores; sabonetes; 
sabonetes; produtos para limpeza 
facial; preparados cosméticos para 
emagrecimento; géis de massagem 
sem ser para fins médicos; preparados 
de colagénio para fins cosméticos.

N/108270
N/108273

產品名單（2016年4月6日第14期第
二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 
n.º 14, II Série, de 6 de Abril de 
2016)

Produtos dermatológicos (medici-
nais); produtos farmacêuticos.

Produtos dermatológicos (medici-
nais); produtos farmacêuticos; prepa-
rados medicinais para o crescimento 
dos cabelos; preparados farmacêu-
ticos para o tratamento da caspa; 
preparados farmacêuticos para o 
cuidado da pele; pomadas para fins 
médicos; medicamentos para consu-
mo humano; preparados farmacêuti-
cos; medicamentos para fins médicos; 
preparados vitamínicos; suplementos 
nutricionais; pílulas antioxidantes; 
elixires (preparados farmacêuticos); 
preparações médicas para fins de 
emagrecimento; analgésicos.

N/108636 產品名單（2016年4月6日第14期第
二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 
n.º 14, II Série, de 6 de Abril de 
2016)

Suplementos alimentares probióti-
cos; …… ; preparações vitamínicas; 
preparados vitamínicos; prepara-
ções minerais para uso medicinal; 
suplementos alimentares.

Suplementos alimentares probióti-
cos; …… ; preparações vitamínicas; 
preparações minerais para uso me-
dicinal; suplementos alimentares.

N/109277
N/109278

產品名單（2016年5月18日第20期第
二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 
n.º 20, II Série, de 18 de Maio de 
2016)

Vestuário; lingerie; roupa interior; pi-
jamas; roupões; camisolas (pullovers); 
saias; …… ; lenços de seda; cachecóis; 
cintos; luvas (vestuário); suspensórios; 
chapelaria, chapéus, bonés; calçado; 
peúgas, meias e collants; calçado (sem 
ser ortopédico), pantufas, ……

Vestuário; lingerie; roupa interior; 
pijamas; roupões; saias; …… ; len-
ços de seda; cachecóis; suspensó-
rios; chapelaria, chapéus, bonés; 
calçado; peúgas, meias e collants; 
pantufas, ……

二零一六年五月三十一日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 31 de Maio de 2016. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $706,200.00）
(Custo desta publicação $ 706 200,00)
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