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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/110187

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/21

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

 地址 Endereço : Cranachweg 1, 93051 Regensburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computador e de sistemas existentes e software informático para automatização de pro-

cessos operacionais, nomeadamente nos casinos; computador e de sistemas existentes e 

software informático para registo, monitorização, análise e/ou optimização de processos 

operacionais, nomeadamente em perfis de jogo em casinos; computador e a partir de siste-

mas existentes e software informático para registo, monitorização e/ou análise do compor-

tamento de jogo de jogadores em casinos; partes de sistemas informáticos acima menciona-

dos, nomeadamente unidade de computadores, câmaras e de sistemas e aparelhos existen-

tes para gravação, transmissão ou reprodução de som e imagens; software informático para 

captura de dados empresariais de perfis de jogo em casinos, bem como análise de negócios 

destes dados empresariais.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/08 302015106765.6 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/110188

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/21

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

 地址 Endereço : Cranachweg 1, 93051 Regensburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de acesso a programas informáticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/08 302015106765.6 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/110189

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/21

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

 地址 Endereço : Cranachweg 1, 93051 Regensburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, reparação e manutenção de hardware informático, em particular para automa-

ção de processos operacionais, em particular perfis de jogo em casinos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/08 302015106765.6 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/110190

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/21

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

 地址 Endereço : Cranachweg 1, 93051 Regensburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção e desenvolvimento de hardware e software informático para automatização 

de processos operacionais, especialmente em casinos; programação de computadores, em 

particular de detecção, monitorização, análise e/ou optimização de procedimentos opera-

cionais, em particular de jogabilidade em casinos; instalação e manutenção de programas 

informáticos; implementação de programas em redes.
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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

2015/10/08 302015106765.6 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/110191

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/21

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

 地址 Endereço : Cranachweg 1, 93051 Regensburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Licenciamento de software.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/10/08 302015106765.6 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/112565

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家用或廚房用容器；玻璃杯（容器）；瓷器；茶具（餐具）；茶葉罐；茶葉浸泡器；濾茶器；茶壺保

暖套；刷子；手動清潔器具。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/26 20097742 中國 China

[210] 編號 N.º : N/112566

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15
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[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶；茶飲料；糖；蜂蜜；人食用的去殼穀物；穀類製品；以穀物為主的零食小吃；豆

粉；凍酸奶（冰凍甜點）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112567

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果汁；果昔；果汁冰水（飲料）；無酒精果茶；無酒精飲料；乳酸飲料（果製品，非奶）；植

物飲料；豆類飲料；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/26 20097882 中國 China

[210] 編號 N.º : N/112568

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告空間出租；計算機網絡上的在線廣告；商業管理輔助；特許經營的商業管理；進出口

代理；拍賣；替他人推銷；市場營銷；商業企業遷移。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112569

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, 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 : 餐館；茶館；咖啡館；會議室出租；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；烹飪設備出租；飲水機出租；住所代理（旅館、供膳寄宿處）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112570

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家用或廚房用容器；玻璃杯（容器）；瓷器；茶具（餐具）；茶葉罐；茶葉浸泡器；濾茶器；茶壺保

暖套；刷子；手動清潔器具。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/26 20097658 中國 China

[210] 編號 N.º : N/112571

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號
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   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶；茶飲料；糖；蜂蜜；人食用的去殼穀物；穀類製品；以穀物為主的零食小吃；豆

粉；凍酸奶（冰凍甜點）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112572

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果汁；果昔；果汁冰水（飲料）；無酒精果茶；無酒精飲料；乳酸飲料（果製品，非奶）；植

物飲料；豆類飲料；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/26 20097840 中國 China

[210] 編號 N.º : N/112573

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告空間出租；計算機網絡上的在線廣告；商業管理輔助；特許經營的商業管理；進出口

代理；拍賣；替他人推銷；市場營銷；商業企業遷移。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/112574

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, 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 : 餐館；茶館；咖啡館；會議室出租；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；烹飪設備出租；飲水機出租；住所代理（旅館、供膳寄宿處）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112575

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家用或廚房用容器；玻璃杯（容器）；瓷器；茶具（餐具）；茶葉罐；茶葉浸泡器；濾茶器；茶壺保

暖套；刷子；手動清潔器具。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/26 20097741 中國 China

[210] 編號 N.º : N/112576

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



N.º 42 — 19-10-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 21007

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶；茶飲料；糖；蜂蜜；人食用的去殼穀物；穀類製品；以穀物為主的零食小吃；豆

粉；凍酸奶（冰凍甜點）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/26 20098301 中國 China

[210] 編號 N.º : N/112577

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果汁；果昔；果汁冰水（飲料）；無酒精果茶；無酒精飲料；乳酸飲料（果製品，非奶）；植

物飲料；豆類飲料；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/26 20097935 中國 China

[210] 編號 N.º : N/112578

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告空間出租；計算機網絡上的在線廣告；商業管理輔助；特許經營的商業管理；進出口

代理；拍賣；替他人推銷；市場營銷；商業企業遷移。  
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[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/26 20099939 中國 China

[210] 編號 N.º : N/112579

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 猛海茶廠（普通合夥）

   MENGHAI TEA FACTORY（General Partnership）

 地址 Endereço : 中國雲南省西雙版納州猛海縣猛海鎮新茶路1號

   No. 1, New Tea Road, Menghai Town, Menghai County, Dai autonomous prefecture of 

Xishuangbanna, Yunnan, 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 : 餐館；茶館；咖啡館；會議室出租；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；烹飪設備出租；飲水機出租；住所代理（旅館、供膳寄宿處）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/26 20099986 中國 China

[210] 編號 N.º : N/112798

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático descarregáveis; aplicação de software informático para telemóveis, 

tabletes, computadores portáteis e dispositivos electrónicos portáteis; software informático 

para recolher, editar, organizar, modificação, transmissão, armazenamento e comparti-

lhamento de dado e informação; software informático para possibilitar carregamentos, 

descarregar, acesso, indexação, demonstração, compartilhamento ou fornecer meios de co-

municação ou de informação electrónicos através de computador e redes de comunicação; 

arquivos de imagens descarregáveis; publicações electrónicas descarregáveis; cartões de 

circuitos integrados (cartões inteligentes); cartões inteligentes (cartões de circuitos integra-

dos).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112799

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Decoração de artigos de joalharia; decoração de embalagem para artigos de joalharia, 

pedras preciosas e pedras semipreciosas e relógios; autenticação de artigos de joalharia, 

metais preciosos, diamantes, pedras preciosas e pedras semipreciosas, relógios, relojoaria e 

instrumentos cronométricos, relógios de parede e mesa e obras de arte; serviços de gemo-

lógica; certificação de qualidade de diamantes, pedras preciosas e semipreciosas, artigos de 

joalharia, relógios, minerais e gemas; serviços de consultoria profissional de informação, 

assessoria e pesquisa e análise relacionados com artigos de joalharia, metais preciosos, 

pedras preciosas e semipreciosas, diamantes, minerais, gemas e relógios; serviços infor-

máticos fornecidos on-line; serviços de consultoria profissional relacionados com serviços 

de computadores; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático tudo 

relacionado com classificação, identificação, observação, medição, ensaio, verificação, aná-

lise, inspecção, inscrição e certificação de diamantes, artigos de joalharia, pedras preciosas 

e semipreciosas; conversão de dados ou documentos de meios físicos para electrónicos; 

conversão de dados de programas informáticos e dados (sem ser conversão física); armaze-

namento electrónico de dados; aluguer de servidores de rede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112800

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático descarregáveis; aplicação de software informático para telemóveis, 

tabletes, computadores portáteis e dispositivos electrónicos portáteis; software informático 

para recolher, editar, organizar, modificação, transmissão, armazenamento e comparti-

lhamento de dado e informação; software informático para possibilitar carregamentos, 

descarregar, acesso, indexação, demonstração, compartilhamento ou fornecer meios de co-

municação ou de informação electrónicos através de computador e redes de comunicação; 

arquivos de imagens descarregáveis; publicações electrónicas descarregáveis; cartões de 

circuitos integrados (cartões inteligentes); cartões inteligentes (cartões de circuitos integra-

dos).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112801

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Decoração de artigos de joalharia; decoração de embalagem para artigos de joalharia, 

pedras preciosas e pedras semipreciosas e relógios; autenticação de artigos de joalharia, 

metais preciosos, diamantes, pedras preciosas e pedras semipreciosas, relógios, relojoaria e 

instrumentos cronométricos, relógios de parede e mesa e obras de arte; serviços de gemo-

lógica; certificação de qualidade de diamantes, pedras preciosas e semipreciosas, artigos de 

joalharia, relógios, minerais e gemas; serviços de consultoria profissional de informação, 

assessoria e pesquisa e análise relacionados com artigos de joalharia, metais preciosos, 

pedras preciosas e semipreciosas, diamantes, minerais, gemas e relógios; serviços infor-

máticos fornecidos on-line; serviços de consultoria profissional relacionados com serviços 

de computadores; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático tudo 

relacionado com classificação, identificação, observação, medição, ensaio, verificação, aná-

lise, inspecção, inscrição e certificação de diamantes, artigos de joalharia, pedras preciosas 

e semipreciosas; conversão de dados ou documentos de meios físicos para electrónicos; 

conversão de dados de programas informáticos e dados (sem ser conversão física); armaze-

namento electrónico de dados; aluguer de servidores de rede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112802

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático descarregáveis; aplicação de software informático para telemóveis, 

tabletes, computadores portáteis e dispositivos electrónicos portáteis; software informático 

para recolher, editar, organizar, modificação, transmissão, armazenamento e compartilha-

mento de dado e informação; software informático para possibilitar carregamentos, descar-

regar, acesso, indexação, demonstração, compartilhamento ou fornecer meios de comunica-

ção ou de informação electrónicos através de computador e redes de comunicação; arquivos 

de imagens descarregáveis; publicações electrónicas descarregáveis; cartões de circuitos 

integrados (cartões inteligentes); cartões inteligentes (cartões de circuitos integrados).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112803

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Decoração de artigos de joalharia; decoração de embalagem para artigos de joalharia, 

pedras preciosas e pedras semipreciosas e relógios; autenticação de artigos de joalharia, 

metais preciosos, diamantes, pedras preciosas e pedras semipreciosas, relógios, relojoaria e 

instrumentos cronométricos, relógios de parede e mesa e obras de arte; serviços de gemo-

lógica; certificação de qualidade de diamantes, pedras preciosas e semipreciosas, artigos de 

joalharia, relógios, minerais e gemas; serviços de consultoria profissional de informação, 

assessoria e pesquisa e análise relacionados com artigos de joalharia, metais preciosos, 

pedras preciosas e semipreciosas, diamantes, minerais, gemas e relógios; serviços infor-

máticos fornecidos on-line; serviços de consultoria profissional relacionados com serviços 

de computadores; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático tudo 

relacionado com classificação, identificação, observação, medição, ensaio, verificação, aná-

lise, inspecção, inscrição e certificação de diamantes, artigos de joalharia, pedras preciosas 

e semipreciosas; conversão de dados ou documentos de meios físicos para electrónicos; 

conversão de dados de programas informáticos e dados (sem ser conversão física); armaze-

namento electrónico de dados; aluguer de servidores de rede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112804

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático descarregáveis; aplicação de software informático para telemóveis, 

tabletes, computadores portáteis e dispositivos electrónicos portáteis; software informático 

para recolher, editar, organizar, modificação, transmissão, armazenamento e comparti-

lhamento de dado e informação; software informático para possibilitar carregamentos, 

descarregar, acesso, indexação, demonstração, compartilhamento ou fornecer meios de co-
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municação ou de informação electrónicos através de computador e redes de comunicação; 

arquivos de imagens descarregáveis; publicações electrónicas descarregáveis; cartões de 

circuitos integrados (cartões inteligentes); cartões inteligentes (cartões de circuitos integra-

dos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112805

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, ge-

mas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos crono-

métricos, relógios de parede e de mesa, relógios; caixas para artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112806

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Distribuição e comercialização de serviços de agência de importação e exportação relacio-

nados com, e publicidade e promoção de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou em plaqué dos mesmos, artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria e ins-

trumentos cronométricos, relógios de parede e de mesa, relógios e caixas para artigos de 

joalharia; serviços de franquias relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de as-

sessoria e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos; organização e condução 

de exposições, feiras e desfiles de moda para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; 

serviços de escritório.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112807

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Decoração de artigos de joalharia; decoração de embalagem para artigos de joalharia, 

pedras preciosas e pedras semipreciosas e relógios; autenticação de artigos de joalharia, 

metais preciosos, diamantes, pedras preciosas e pedras semipreciosas, relógios, relojoaria e 

instrumentos cronométricos, relógios de parede e mesa e obras de arte; serviços de gemo-

lógica; certificação de qualidade de diamantes, pedras preciosas e semipreciosas, artigos de 

joalharia, relógios, minerais e gemas; serviços de consultoria profissional de informação, 

assessoria e pesquisa e análise relacionados com artigos de joalharia, metais preciosos, 

pedras preciosas e semipreciosas, diamantes, minerais, gemas e relógios; serviços infor-

máticos fornecidos on-line; serviços de consultoria profissional relacionados com serviços 

de computadores; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático tudo 

relacionado com classificação, identificação, observação, medição, ensaio, verificação, aná-

lise, inspecção, inscrição e certificação de diamantes, artigos de joalharia, pedras preciosas 

e semipreciosas; conversão de dados ou documentos de meios físicos para electrónicos; 

conversão de dados de programas informáticos e dados (sem ser conversão física); armaze-

namento electrónico de dados; aluguer de servidores de rede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112808

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático descarregáveis; aplicação de software informático para telemóveis, 

tabletes, computadores portáteis e dispositivos electrónicos portáteis; software informático 

para recolher, editar, organizar, modificação, transmissão, armazenamento e comparti-

lhamento de dado e informação; software informático para possibilitar carregamentos, 
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descarregar, acesso, indexação, demonstração, compartilhamento ou fornecer meios de co-

municação ou de informação electrónicos através de computador e redes de comunicação; 

arquivos de imagens descarregáveis; publicações electrónicas descarregáveis; cartões de 

circuitos integrados (cartões inteligentes); cartões inteligentes (cartões de circuitos integra-

dos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112809

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, ge-

mas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos crono-

métricos, relógios de parede e de mesa, relógios; caixas para artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112810

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Distribuição e comercialização de serviços de agência de importação e exportação relacio-

nados com, e publicidade e promoção de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou em plaqué dos mesmos, artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria e ins-

trumentos cronométricos, relógios de parede e de mesa, relógios e caixas para artigos de 

joalharia; serviços de franquias relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de as-

sessoria e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos; organização e condução 

de exposições, feiras e desfiles de moda para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; 

serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/112811

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Decoração de artigos de joalharia; decoração de embalagem para artigos de joalharia, 

pedras preciosas e pedras semipreciosas e relógios; autenticação de artigos de joalharia, 

metais preciosos, diamantes, pedras preciosas e pedras semipreciosas, relógios, relojoaria e 

instrumentos cronométricos, relógios de parede e mesa e obras de arte; serviços de gemo-

lógica; certificação de qualidade de diamantes, pedras preciosas e semipreciosas, artigos de 

joalharia, relógios, minerais e gemas; serviços de consultoria profissional de informação, 

assessoria e pesquisa e análise relacionados com artigos de joalharia, metais preciosos, 

pedras preciosas e semipreciosas, diamantes, minerais, gemas e relógios; serviços infor-

máticos fornecidos on-line; serviços de consultoria profissional relacionados com serviços 

de computadores; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático tudo 

relacionado com classificação, identificação, observação, medição, ensaio, verificação, aná-

lise, inspecção, inscrição e certificação de diamantes, artigos de joalharia, pedras preciosas 

e semipreciosas; conversão de dados ou documentos de meios físicos para electrónicos; 

conversão de dados de programas informáticos e dados (sem ser conversão física); armaze-

namento electrónico de dados; aluguer de servidores de rede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112812

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático descarregáveis; aplicação de software informático para telemóveis, 

tabletes, computadores portáteis e dispositivos electrónicos portáteis; software informático 

para recolher, editar, organizar, modificação, transmissão, armazenamento e comparti-

lhamento de dado e informação; software informático para possibilitar carregamentos, 

descarregar, acesso, indexação, demonstração, compartilhamento ou fornecer meios de co-

municação ou de informação electrónicos através de computador e redes de comunicação; 

arquivos de imagens descarregáveis; publicações electrónicas descarregáveis; cartões de 

circuitos integrados (cartões inteligentes); cartões inteligentes (cartões de circuitos integra-

dos).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/112813

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, ge-

mas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos crono-

métricos, relógios de parede e de mesa, relógios; caixas para artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112814

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Distribuição e comercialização de serviços de agência de importação e exportação relacio-

nados com, e publicidade e promoção de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou em plaqué dos mesmos, artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria e ins-

trumentos cronométricos, relógios de parede e de mesa, relógios e caixas para artigos de 

joalharia; serviços de franquias relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de as-

sessoria e consultoria relacionados com os serviços atrás referidos; organização e condução 

de exposições, feiras e desfiles de moda para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; 

serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112815

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Decoração de artigos de joalharia; decoração de embalagem para artigos de joalharia, 

pedras preciosas e pedras semipreciosas e relógios; autenticação de artigos de joalharia, 

metais preciosos, diamantes, pedras preciosas e pedras semipreciosas, relógios, relojoaria e 
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instrumentos cronométricos, relógios de parede e mesa e obras de arte; serviços de gemo-

lógica; certificação de qualidade de diamantes, pedras preciosas e semipreciosas, artigos de 

joalharia, relógios, minerais e gemas; serviços de consultoria profissional de informação, 

assessoria e pesquisa e análise relacionados com artigos de joalharia, metais preciosos, 

pedras preciosas e semipreciosas, diamantes, minerais, gemas e relógios; serviços infor-

máticos fornecidos on-line; serviços de consultoria profissional relacionados com serviços 

de computadores; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático tudo 

relacionado com classificação, identificação, observação, medição, ensaio, verificação, aná-

lise, inspecção, inscrição e certificação de diamantes, artigos de joalharia, pedras preciosas 

e semipreciosas; conversão de dados ou documentos de meios físicos para electrónicos; 

conversão de dados de programas informáticos e dados (sem ser conversão física); armaze-

namento electrónico de dados; aluguer de servidores de rede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112864

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/22

[730] 申請人 Requerente : Orange Brands Services Limited

 地址 Endereço : 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; serviços bancários; seguros; assuntos financeiros; assuntos monetá-

rios; seguros e financiamento de aparelhos, sistemas e instalações de telecomunicações; 

fornecimento de instalações e serviços de cartões de crédito; fornecimento de transferência 

electrónica de fundos e instalações de transacções on-line; processamento dos pagamentos 

para a aquisição de bens e serviços através de redes de comunicação electrónicas; serviços 

de pagamento automático; bancárias electrónicas através de uma rede informática global 

(operações bancárias através da Internet); processamento de pagamentos electrónicos atra-

vés de uma rede informática global; transferência de fundos electrónicos por meio de redes 

de telecomunicações; serviços de pagamento através de aparelhos e dispositivos de teleco-

municações sem fios; serviços de garantia de ordens de pagamento em dinheiro; serviços de 

processamento de pagamentos; transferência de divisas electrónicas; serviços de pagamen-

to sem contacto; serviços de investimento e de gestão de fundos; administração de fundos e 

investimentos; serviços financeiros informatizados; prestação de serviços de avaliação on-

-line; assuntos imobiliários; gestão e informação e aconselhamento de propriedade imobi-

liária relacionada com o acima referido; fornecimento de informação financeira; cotações 

da bolsa de valores; serviços de informação sobre títulos e acções; corretagem de acções 

e obrigações; actividades de angariação de fundos; colectas de beneficência, organização 

de colectas e organização de actividades de angariação de fundos; patrocínio financeiro; 

serviços de desconto; serviços de informação e assessoria relacionados com seguros, assun-

tos financeiros, assuntos monetários, banco directo (homebanking) e operações bancárias 

através da Internet (internet banking), informação sobre títulos e acções, corretagem de 

acções e obrigações, fornecido on-line a partir de uma base de dados informática ou pela 

Internet; serviços de assessoria, informação e consultoria relacionados com os todos acima 

mencionados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112880

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/23

[730] 申請人 Requerente : Orange Brand Services Limited

 地址 Endereço : 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; serviços bancários; seguros; assuntos financeiros; assuntos monetá-

rios; seguros e financiamento de aparelhos, sistemas e instalações de telecomunicações; 

fornecimento de instalações e serviços de cartões de crédito; fornecimento de transferência 

electrónica de fundos e instalações de transacções on-line; processamento dos pagamentos 

para a aquisição de bens e serviços através de redes de comunicação electrónicas; serviços 

de pagamento automático; bancárias electrónicas através de uma rede informática global 

(operações bancárias através da Internet); processamento de pagamentos electrónicos atra-

vés de uma rede informática global; transferência de fundos electrónicos por meio de redes 

de telecomunicações; serviços de pagamento através de aparelhos e dispositivos de teleco-

municações sem fios; serviços de garantia de ordens de pagamento em dinheiro; serviços de 

processamento de pagamentos; transferência de divisas electrónicas; serviços de pagamen-

to sem contacto; serviços de investimento e de gestão de fundos; administração de fundos e 

investimentos; serviços financeiros informatizados; prestação de serviços de avaliação on-

-line; assuntos imobiliários; gestão e informação e aconselhamento de propriedade imobi-

liária relacionada com o acima referido; fornecimento de informação financeira; cotações 

da bolsa de valores; serviços de informação sobre títulos e acções; corretagem de acções 

e obrigações; actividades de angariação de fundos; colectas de beneficência, organização 

de colectas e organização de actividades de angariação de fundos; patrocínio financeiro; 

serviços de desconto; serviços de informação e assessoria relacionados com seguros, assun-

tos financeiros, assuntos monetários, banco directo (homebanking) e operações bancárias 

através da Internet (internet banking), informação sobre títulos e acções, corretagem de 

acções e obrigações, fornecido on-line a partir de uma base de dados informática ou pela 

Internet; serviços de assessoria, informação e consultoria relacionados com os todos acima 

mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112881

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/23

[730] 申請人 Requerente : Orange Brand Services Limited

 地址 Endereço : 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; serviços bancários; seguros; assuntos financeiros; assuntos monetá-

rios; seguros e financiamento de aparelhos, sistemas e instalações de telecomunicações; 

fornecimento de instalações e serviços de cartões de crédito; fornecimento de transferência 

electrónica de fundos e instalações de transacções on-line; processamento dos pagamentos 

para a aquisição de bens e serviços através de redes de comunicação electrónicas; serviços 

de pagamento automático; bancárias electrónicas através de uma rede informática global 

(operações bancárias através da Internet); processamento de pagamentos electrónicos atra-

vés de uma rede informática global; transferência de fundos electrónicos por meio de redes 

de telecomunicações; serviços de pagamento através de aparelhos e dispositivos de teleco-

municações sem fios; serviços de garantia de ordens de pagamento em dinheiro; serviços de 

processamento de pagamentos; transferência de divisas electrónicas; serviços de pagamen-

to sem contacto; serviços de investimento e de gestão de fundos; administração de fundos e 

investimentos; serviços financeiros informatizados; prestação de serviços de avaliação on-

-line; assuntos imobiliários; gestão e informação e aconselhamento de propriedade imobi-

liária relacionada com o acima referido; fornecimento de informação financeira; cotações 

da bolsa de valores; serviços de informação sobre títulos e acções; corretagem de acções 

e obrigações; actividades de angariação de fundos; colectas de beneficência, organização 

de colectas e organização de actividades de angariação de fundos; patrocínio financeiro; 

serviços de desconto; serviços de informação e assessoria relacionados com seguros, assun-

tos financeiros, assuntos monetários, banco directo (homebanking) e operações bancárias 

através da Internet (internet banking), informação sobre títulos e acções, corretagem de 

acções e obrigações, fornecido on-line a partir de uma base de dados informática ou pela 

Internet; serviços de assessoria, informação e consultoria relacionados com os todos acima 

mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/112892

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/23

[730] 申請人 Requerente : National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc.

 地址 Endereço : 3030 Olympic Blvd., Santa Monica, California 90404, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório; lojas de 

vendas a retalho de presentes.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/112893

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/23

[730] 申請人 Requerente : National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc.

 地址 Endereço : 3030 Olympic Blvd., Santa Monica, California 90404, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

serviços de museu, exposições culturais/educacionais e outros serviços de entreteni-

mento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112894

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/23

[730] 申請人 Requerente : National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc.

 地址 Endereço : 3030 Olympic Blvd., Santa Monica, California 90404, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório; lojas de 

vendas a retalho de presentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112895

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/23

[730] 申請人 Requerente : National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc.

 地址 Endereço : 3030 Olympic Blvd., Santa Monica, California 90404, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

serviços de museu, exposições culturais/educacionais e outros serviços de entreteni-

mento.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113048

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : CUPPAZ LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈8樓

   8/F Rykadan Capital Tower, 135 Hoi Bun 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 熱風烤箱；咖啡豆烘焙器；加熱裝置；電氣烹飪器具；烹飪器具；烹飪裝置及設備；蒸餾裝置；

淨水設備；水過濾設備；水冷卻設備；蒸發器；精煉蒸餾塔；水加熱器【器具】；蒸餾器；溫奶

器；電咖啡壺；電咖啡機；電熱水瓶；電壺。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113049

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : CUPPAZ LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈8樓

   8/F Rykadan Capital Tower, 135 Hoi Bun 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 : 非醫療用植物浸泡液；咖啡調味用香料【香料】；食用芳香劑；調味料；咖啡；未烘焙咖啡；作為

咖啡代用品的植物製劑；菊苣【咖啡代用品】；茶；發泡奶油增稠製劑；天然增甜劑；糖；加奶可

可飲料；加奶咖啡飲料；加奶巧克力飲料；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲料；代用咖啡。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113057

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28
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[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para os cabelos; dentífricos; preparações de higiene oral; produtos para os cuidados 

da boca (não para fins medicinais); pasta de dentes e colutórios; pasta de dentes para crian-

ças; produtos para os cuidados da pele; cremes para os cuidados da pele; emulsões para os 

cuidados da pele; essências para os cuidados da pele; produtos hidratantes para os cuidados 

da pele; geles para os cuidados da pele; loções para os cuidados da pele; leites para os cui-

dados da pele; vaporizadores para os cuidados da pele; óleos para os cuidados da pele; pós 

para os cuidados da pele; loções de limpeza contendo preparações anti-sépticas (não para 

fins medicinais); produtos de lavagem para o banho para bebés; cremes para bebés; água-

-de-toilette para bebés; produtos amaciadores de cabelo para bebés; champôs para bebés; 

detergentes para roupa interior de fraldas para bebés e crianças; detergentes para biberões 

para bebés e crianças; detergentes de roupa para bebés; loções para bebés e crianças; óleos 

para bebés; toalhetes impregnados para os cuidados de toilete para bebés, adultos e para 

fins cosméticos; sabão para bebés; cremes protectores solares para bebés e crianças; sabões 

para o corpo; champôs; loções para corpo, rosto, mãos e pés; cremes para o rosto e para o 

corpo; cremes para as mãos; toalhetes impregnados com preparações não-medicinais para 

limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113058

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos, medicinais e veterinários; produtos higiénicos para uso medicinal; 

alimentos dietéticos e substâncias para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; ma-

teriais para obturações dentárias, cera dental; desinfectantes; preparações para a destrui-

ção de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; leite em pó para bebés; farinha láctea para 

bebés; suplementos alimentares dietéticos; suplementos alimentares de enzimas; suplemen-

tos alimentares medicinais; suplementos medicinais para alimentos para bebés; suplemen-

tos minerais nutricionais; suplementos probióticos; suplementos de proteína; suplementos 

vitamínicos; suplementos nutricionais que contêm ácidos gordos ómega-3; cremes para 

bebés [medicinais]; bebidas para bebés; produtos de higiene para bebés; fraldas para bebés 

[fraldas]; cereais para bebés; sopas para bebés; preparações anti-sépticas para lavagem; lo-

ções de limpeza anti-sépticas; preparações anti-sépticas; suplementos contendo ferro, ácido 

fólico, cálcio e/ou vitaminas para mulheres grávidas; suplementos contendo bactérias de 
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ácido láctico; suplementos contendo DHA (ácido docosa-hexaenóico); rebuçados para fins 

medicinais; soluções anti-sépticas contendo hipoclorito de sódio para esterilizar utensílios 

de mesa para bebés, biberões, tetinas de biberões, legumes e frutas; toalhetes impregnados 

com preparações medicinais; toalhetes anti-sépticos; rebuçados contendo anticorpos deri-

vados de ovo para fins de higiene oral, uso dentário e/ou medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113059

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, 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 : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de sutura; biberões; tetinas para biberões; 

aparelhos para o tratamento de bebés; chupetas para bebés; estojos para chupetas de bebés; 

copos adaptados para a alimentação de bebés e crianças; biberões descartáveis para bebés; 

suportes para chupetas/e objectos com efeito calmante para bebés; argolas de dentição para 

bebés; sacos descartáveis para biberões; estojos para tetinas de biberões; pinças de esterili-

zação; recipientes para fluidos para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113060

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e produtos lácteos; óleos e gorduras 

comestíveis; leite processado; marisco processado; carne, peixe, aves e caça em conserva, 

cozida ou processada; tofu; refeições preparadas congeladas consistindo principalmente 

de tofu; refeições e snacks cozidos preparados (à base de legumes); refeições preparadas 

que consistem total ou principalmente de carne ou produtos de carne; refeições preparadas 

consistindo substancialmente de marisco; produtos de ovos cozidos e preparados; almôn-

degas de peixe; algas comestíveis (em conserva, secas ou cozidas); queijo; snacks de queijo; 

refeições preparadas feitas principalmente de queijo; feijão cozido; feijões; almôndegas de 

carne.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113061

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, produtos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, xa-

rope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); 

especiarias; gelo; biscoitos; bolachas; rebuçados; snacks à base de cereais; snacks à base de 

arroz; papas doces de aveia; papas instantâneas de aveia; papas de aveia; papas de arroz; 

refeições preparadas à base de massas alimentares; risoto; risoto cozido congelado; macar-

rão; macarrão cozido; arroz cozido; alimentos feitos de arroz; gratinados, gratinados conge-

lados, gratinados pré-cozidos; bolachas de arroz; biscoitos de queijo; wafers (alimentos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113062

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e su-

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; misturas líquidas e em pó 

para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113063

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 



N.º 42 — 19-10-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 21025

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; servi-

ços de venda a retalho na Internet; serviços retalhistas, grossistas e de promoção de vendas 

em relação a preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria, 

preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, sabões, perfumaria, óleos essen-

ciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos, preparações de higiene oral, produtos 

para os cuidados da boca (não para fins medicinais), pasta de dentes e colutórios, pasta de 

dentes para crianças, produtos para os cuidados da pele, cremes para os cuidados da pele, 

emulsões para os cuidados da pele, essências para os cuidados da pele, produtos hidratan-

tes para os cuidados da pele, geles para os cuidados da pele, loções para os cuidados da 

pele, leites para os cuidados da pele, vaporizadores para os cuidados da pele, óleos para os 

cuidados da pele, pós para os cuidados da pele, loções de limpeza contendo preparações 

anti-sépticas, produtos de lavagem para o banho para bebés, cremes para bebés, água-de-

-toilette para bebés, produtos amaciadores de cabelo para bebés, champôs para bebés, 

detergentes para roupa interior de fraldas para bebés e crianças, detergentes para biberões 

para bebés e crianças, detergentes de roupa para bebés, loções para bebés e crianças, óleos 

para bebés, toalhetes impregnados para os cuidados de toilete para bebés, adultos e para 

fins cosméticos, sabão para bebés, cremes protectores solares para bebés e crianças, sabões 

para o corpo, champôs, loções para corpo, rosto, mãos e pés, cremes para o rosto e para o 

corpo, cremes para as mãos, toalhetes impregnados com preparações não-medicinais para 

limpeza, produtos farmacêuticos, medicinais e veterinários, produtos higiénicos para uso 

medicinal, alimentos dietéticos e substâncias para uso medicinal ou veterinário, alimentos 

para bebés, suplementos alimentares para humanos e animais, emplastros, materiais para 

pensos, materiais para obturações dentárias, cera dental, desinfectantes, preparações para 

a destruição de animais nocivos, fungicidas, herbicidas, leite em pó para bebés, farinha lác-

tea para bebés, suplementos alimentares dietéticos, suplementos alimentares de enzimas, 

suplementos alimentares medicinais, suplementos medicinais para alimentos para bebés, 

suplementos minerais nutricionais, suplementos probióticos, suplementos de proteína, su-

plementos vitamínicos, suplementos nutricionais que contêm ácidos gordos ómega-3, cre-

mes para bebés [medicinais], bebidas para bebés, produtos de higiene para bebés, fraldas 

para bebés [fraldas], cereais para bebés, sopas para bebés, preparações anti-sépticas para 

lavagem, loções de limpeza anti-sépticas, preparações anti-sépticas, suplementos contendo 

ferro, ácido fólico, cálcio e/ou vitaminas para mulheres grávidas, suplementos contendo 

bactérias de ácido láctico, suplementos contendo DHA (ácido docosa-hexaenóico), rebuça-

dos para fins medicinais, soluções anti-sépticas contendo hipoclorito de sódio para esterili-

zar utensílios de mesa para bebés, biberões, tetinas de biberões, legumes e frutas, toalhetes 

impregnados com preparações medicinais, toalhetes anti-sépticos, aparelhos e instru-

mentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais, 

artigos ortopédicos, materiais de sutura, biberões, tetinas para biberões, aparelhos para 

o tratamento de bebés, chupetas para bebés, estojos para chupetas de bebés, copos adap-

tados para a alimentação de bebés e crianças, biberões descartáveis para bebés, suportes 

para chupetas/e objectos com efeito calmante para bebés, argolas de dentição para bebés, 

sacos descartáveis para biberões, estojos para tetinas de biberões, pinças de esterilização, 

recipientes para fluidos para uso médico, carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, fru-

tas e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos, geleias, doces, compotas, ovos, 

leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, leite processado, marisco processa-

do, carne, peixe, aves e caça em conserva, cozida ou processada, tofu, refeições preparadas 

congeladas consistindo principalmente de tofu, refeições e snacks cozidos preparados (à 

base de legumes), refeições preparadas que consistem total ou principalmente de carne ou 
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produtos de carne, refeições preparadas consistindo substancialmente de marisco, produtos 

de ovos cozidos e preparados, almôndegas de peixe, algas comestíveis (em conserva, secas 

ou cozidas), queijo, snacks de queijo, refeições preparadas feitas principalmente de queijo, 

feijão cozido, feijões, almôndegas de carne, café, chá, cacau e sucedâneos do café, arroz, 

tapioca e sagu, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e con-

feitaria, gelados comestíveis, açúcar, mel, xarope de melaço, levedura, fermento em pó, sal, 

mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo, biscoitos, bolachas, rebuçados, 

snacks à base de cereais, snacks à base de arroz, papas doces de aveia, papas instantâneas 

de aveia, papas de aveia, papas de arroz, refeições preparadas à base de massas alimenta-

res, risoto, risoto cozido congelado, macarrão, macarrão cozido, arroz cozido, alimentos 

feitos de arroz, gratinados, gratinados congelados, gratinados pré-cozidos, bolachas de 

arroz, biscoitos de queijo, wafers (alimentos), cervejas, águas minerais e gasosas e outras 

bebidas não alcoólicas, bebidas de frutos e sumos de frutos, xaropes e outras preparações 

para fazer bebidas, misturas líquidas e em pó para bebidas, rebuçados contendo anticorpos 

derivados de ovo para fins de higiene oral, uso dentário e/ou medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113064

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para os cabelos; dentífricos; preparações de higiene oral; produtos para os cuidados 

da boca (não para fins medicinais); pasta de dentes e colutórios; pasta de dentes para crian-

ças; produtos para os cuidados da pele; cremes para os cuidados da pele; emulsões para os 

cuidados da pele; essências para os cuidados da pele; produtos hidratantes para os cuidados 

da pele; geles para os cuidados da pele; loções para os cuidados da pele; leites para os cui-

dados da pele; vaporizadores para os cuidados da pele; óleos para os cuidados da pele; pós 

para os cuidados da pele; loções de limpeza contendo preparações anti-sépticas (não para 

fins medicinais); produtos de lavagem para o banho para bebés; cremes para bebés; água-

-de-toilette para bebés; produtos amaciadores de cabelo para bebés; champôs para bebés; 

detergentes para roupa interior de fraldas para bebés e crianças; detergentes para biberões 

para bebés e crianças; detergentes de roupa para bebés; loções para bebés e crianças; óleos 

para bebés; toalhetes impregnados para os cuidados de toilete para bebés, adultos e para 

fins cosméticos; sabão para bebés; cremes protectores solares para bebés e crianças; sabões 

para o corpo; champôs; loções para corpo, rosto, mãos e pés; cremes para o rosto e para o 

corpo; cremes para as mãos; toalhetes impregnados com preparações não-medicinais para 

limpeza.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113065

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos, medicinais e veterinários; produtos higiénicos para uso medicinal; 

alimentos dietéticos e substâncias para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; ma-

teriais para obturações dentárias, cera dental; desinfectantes; preparações para a destrui-

ção de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; leite em pó para bebés; farinha láctea para 

bebés; suplementos alimentares dietéticos; suplementos alimentares de enzimas; suplemen-

tos alimentares medicinais; suplementos medicinais para alimentos para bebés; suplemen-

tos minerais nutricionais; suplementos probióticos; suplementos de proteína; suplementos 

vitamínicos; suplementos nutricionais que contêm ácidos gordos ómega-3; cremes para 

bebés [medicinais]; bebidas para bebés; produtos de higiene para bebés; fraldas para bebés 

[fraldas]; cereais para bebés; sopas para bebés; preparações anti-sépticas para lavagem; lo-

ções de limpeza anti-sépticas; preparações anti-sépticas; suplementos contendo ferro, ácido 

fólico, cálcio e/ou vitaminas para mulheres grávidas; suplementos contendo bactérias de 

ácido láctico; suplementos contendo DHA (ácido docosa-hexaenóico); rebuçados para fins 

medicinais; soluções anti-sépticas contendo hipoclorito de sódio para esterilizar utensílios 

de mesa para bebés, biberões, tetinas de biberões, legumes e frutas; toalhetes impregnados 

com preparações medicinais; toalhetes anti-sépticos; rebuçados contendo anticorpos deri-

vados de ovo para fins de higiene oral, uso dentário e/ou medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113066

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, 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 : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de sutura; biberões; tetinas para biberões; 

aparelhos para o tratamento de bebés; chupetas para bebés; estojos para chupetas de bebés; 

copos adaptados para a alimentação de bebés e crianças; biberões descartáveis para bebés; 

suportes para chupetas/e objectos com efeito calmante para bebés; argolas de dentição para 

bebés; sacos descartáveis para biberões; estojos para tetinas de biberões; pinças de esterili-

zação; recipientes para fluidos para uso médico.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113067

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e produtos lácteos; óleos e gorduras 

comestíveis; leite processado; marisco processado; carne, peixe, aves e caça em conserva, 

cozida ou processada; tofu; refeições preparadas congeladas consistindo principalmente 

de tofu; refeições e snacks cozidos preparados (à base de legumes); refeições preparadas 

que consistem total ou principalmente de carne ou produtos de carne; refeições preparadas 

consistindo substancialmente de marisco; produtos de ovos cozidos e preparados; almôn-

degas de peixe; algas comestíveis (em conserva, secas ou cozidas); queijo; snacks de queijo; 

refeições preparadas feitas principalmente de queijo; feijão cozido; feijões; almôndegas de 

carne.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113068

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, produtos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, xa-

rope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); 

especiarias; gelo; biscoitos; bolachas; rebuçados; snacks à base de cereais; snacks à base de 

arroz; papas doces de aveia; papas instantâneas de aveia; papas de aveia; papas de arroz; 

refeições preparadas à base de massas alimentares; risoto; risoto cozido congelado; macar-

rão; macarrão cozido; arroz cozido; alimentos feitos de arroz; gratinados, gratinados conge-

lados, gratinados pré-cozidos; bolachas de arroz; biscoitos de queijo; wafers (alimentos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113069

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e su-

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; misturas líquidas e em pó 

para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113070

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/28

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; servi-

ços de venda a retalho na Internet; serviços retalhistas, grossistas e de promoção de vendas 

em relação a preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria, 

preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, sabões, perfumaria, óleos essen-

ciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos, preparações de higiene oral, produtos 

para os cuidados da boca (não para fins medicinais), pasta de dentes e colutórios, pasta de 

dentes para crianças, produtos para os cuidados da pele, cremes para os cuidados da pele, 

emulsões para os cuidados da pele, essências para os cuidados da pele, produtos hidratan-

tes para os cuidados da pele, geles para os cuidados da pele, loções para os cuidados da 

pele, leites para os cuidados da pele, vaporizadores para os cuidados da pele, óleos para os 

cuidados da pele, pós para os cuidados da pele, loções de limpeza contendo preparações 

anti-sépticas, produtos de lavagem para o banho para bebés, cremes para bebés, água-de-

-toilette para bebés, produtos amaciadores de cabelo para bebés, champôs para bebés, 

detergentes para roupa interior de fraldas para bebés e crianças, detergentes para biberões 

para bebés e crianças, detergentes de roupa para bebés, loções para bebés e crianças, óleos 

para bebés, toalhetes impregnados para os cuidados de toilete para bebés, adultos e para 

fins cosméticos, sabão para bebés, cremes protectores solares para bebés e crianças, sabões 

para o corpo, champôs, loções para corpo, rosto, mãos e pés, cremes para o rosto e para o 

corpo, cremes para as mãos, toalhetes impregnados com preparações não-medicinais para 

limpeza, produtos farmacêuticos, medicinais e veterinários, produtos higiénicos para uso 

medicinal, alimentos dietéticos e substâncias para uso medicinal ou veterinário, alimentos 

para bebés, suplementos alimentares para humanos e animais, emplastros, materiais para 

pensos, materiais para obturações dentárias, cera dental, desinfectantes, preparações para 

a destruição de animais nocivos, fungicidas, herbicidas, leite em pó para bebés, farinha lác-

tea para bebés, suplementos alimentares dietéticos, suplementos alimentares de enzimas, 

suplementos alimentares medicinais, suplementos medicinais para alimentos para bebés, 

suplementos minerais nutricionais, suplementos probióticos, suplementos de proteína, su-

plementos vitamínicos, suplementos nutricionais que contêm ácidos gordos ómega-3, cre-

mes para bebés [medicinais], bebidas para bebés, produtos de higiene para bebés, fraldas 

para bebés [fraldas], cereais para bebés, sopas para bebés, preparações anti-sépticas para 

lavagem, loções de limpeza anti-sépticas, preparações anti-sépticas, suplementos contendo 
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ferro, ácido fólico, cálcio e/ou vitaminas para mulheres grávidas, suplementos contendo 

bactérias de ácido láctico, suplementos contendo DHA (ácido docosa-hexaenóico), rebuça-

dos para fins medicinais, soluções anti-sépticas contendo hipoclorito de sódio para esterili-

zar utensílios de mesa para bebés, biberões, tetinas de biberões, legumes e frutas, toalhetes 

impregnados com preparações medicinais, toalhetes anti-sépticos, aparelhos e instru-

mentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais, 

artigos ortopédicos, materiais de sutura, biberões, tetinas para biberões, aparelhos para 

o tratamento de bebés, chupetas para bebés, estojos para chupetas de bebés, copos adap-

tados para a alimentação de bebés e crianças, biberões descartáveis para bebés, suportes 

para chupetas/e objectos com efeito calmante para bebés, argolas de dentição para bebés, 

sacos descartáveis para biberões, estojos para tetinas de biberões, pinças de esterilização, 

recipientes para fluidos para uso médico, carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, fru-

tas e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos, geleias, doces, compotas, ovos, 

leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, leite processado, marisco processa-

do, carne, peixe, aves e caça em conserva, cozida ou processada, tofu, refeições preparadas 

congeladas consistindo principalmente de tofu, refeições e snacks cozidos preparados (à 

base de legumes), refeições preparadas que consistem total ou principalmente de carne ou 

produtos de carne, refeições preparadas consistindo substancialmente de marisco, produtos 

de ovos cozidos e preparados, almôndegas de peixe, algas comestíveis (em conserva, secas 

ou cozidas), queijo, snacks de queijo, refeições preparadas feitas principalmente de queijo, 

feijão cozido, feijões, almôndegas de carne, café, chá, cacau e sucedâneos do café, arroz, 

tapioca e sagu, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e con-

feitaria, gelados comestíveis, açúcar, mel, xarope de melaço, levedura, fermento em pó, sal, 

mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo, biscoitos, bolachas, rebuçados, 

snacks à base de cereais, snacks à base de arroz, papas doces de aveia, papas instantâneas 

de aveia, papas de aveia, papas de arroz, refeições preparadas à base de massas alimenta-

res, risoto, risoto cozido congelado, macarrão, macarrão cozido, arroz cozido, alimentos 

feitos de arroz, gratinados, gratinados congelados, gratinados pré-cozidos, bolachas de 

arroz, biscoitos de queijo, wafers (alimentos), cervejas, águas minerais e gasosas e outras 

bebidas não alcoólicas, bebidas de frutos e sumos de frutos, xaropes e outras preparações 

para fazer bebidas, misturas líquidas e em pó para bebidas, rebuçados contendo anticorpos 

derivados de ovo para fins de higiene oral, uso dentário e/ou medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113410

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/12

[730] 申請人 Requerente : 株式會社gram

   gram Co., Ltd.

 地址 Endereço : 日本國530-0057大阪府大阪市北區曽根崎2-1-12 701

   #701 1-12, 2-Chome, Sonezaki, Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka 530-0057, 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 : 茶；咖啡；可可；甜點；麵包；鬆餅；蛋糕；三明治；饅頭；漢堡；披薩；熱狗；肉派餅；方糖；果

糖；冰糖；麥芽糖；蜂蜜；糖粉；糖漿；鬆餅用糖漿；穀類製品；鬆餅用麵糊；蛋糕用麵糊；餃子；

燒賣；壽司；章魚燒；意式水餃；鬆餅調理包；蛋糕調理包；速食甜點調理包。  
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[540] 商標 Marca : 

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

2016/01/12 2016-002565 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/113411

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/12

[730] 申請人 Requerente : 株式會社gram

   gram Co., Ltd.

 地址 Endereço : 日本國530-0057大阪府大阪市北區曽根崎2-1-12 701

   #701 1-12, 2-Chome, Sonezaki, Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka 530-0057, 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 : 餐廳管理分析或商業諮詢；連鎖餐飲業之相關資訊提供；提供餐廳開業、經營相關的調查、企

劃、資訊、指導及建議；餐飲經營之諮詢及相關資訊提供；餐廳、飯店等連鎖事業之營運及管

理；餐飲業之營運；有關經營管理的調查分析或諮詢；提供餐飲食品相關之市場調查；市場調查

及分析；餐飲食品販售之相關資訊提供；商品販售之資訊提供；餐飲食品的零售及批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/01/12 2016-002565 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/113412

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/12

[730] 申請人 Requerente : 株式會社gram

   gram Co., Ltd.

 地址 Endereço : 日本國530-0057大阪府大阪市北區曽根崎2-1-12 701

   #701 1-12, 2-Chome, Sonezaki, Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka 530-0057, 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 : 提供餐廳內的食物或飲品資訊；餐廳訂位服務；提供餐廳預定信息的中介服務；提供餐廳食物

的菜單、食譜及食材等相關信息的中介服務；提供餐飲的相關指導、建議及其相關信息的中介

服務；以甜點、麵包為主的餐食提供；餐食供應；商業用加熱調理機租賃；商業用烘碗機租賃；

商業用洗碗機租賃。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/01/12 2016-002565 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/113696

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : Antica Erboristeria S.p.A.

 地址 Endereço : Via Tiburtina1325, 00131 Roma, Italia

 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 : Cosméticos; perfumes; produtos de cuidados de beleza; produtos de cuidados do cabelo; 

produtos de limpeza; produtos de cuidados da pele; tinturas para o cabelo; corantes para o 

cabelo; gel para o cabelo; amaciadores para o cabelo; shampoos para o cabelo; sprays para 

o cabelo; loções para o cabelo; máscaras de beleza; fixadores para o cabelo; mousses para o 

cabelo; cera para o cabelo; produtos para ondular o cabelo; óleos cosméticos; óleos para o 

cabelo; produtos para a descoloração do cabelo; produtos para a remoção da cor do cabelo; 

produtos para lavagem da cor para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113940

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

tros; mostradores [relojoaria]; correntes de relógios; vidros e cristais para relógios; estojos 

para relojoaria; cofres para relojoaria [apresentação]; metais preciosos em bruto ou semi-

-trabalhados; estojos e cofres para bijutaria; artigos de joalharia, artigos de ourivesaria, 

pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques [jóias]; jóias em «cloisonné», brincos; ornamen-

tos para chapéus [jóias], alfinetes [jóias], medalhas, colares, anéis; alfinetes de gravata, alfi-

netes ornamentais, bijutaria; caixas em metais preciosos; cofres para jóias; porta-chaves.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/02 16/4245721 法國 França

[210] 編號 N.º : N/113942

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 中興通訊股份有限公司

   ZTE Corporation

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈
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   ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；計算機外圍設備；監視器（計算機硬件）；智能卡（集成電路卡）；計算機程序（可下載

軟件）；可下載的計算機應用軟件；平板電腦；電子出版物（可下載）；電子記事器；郵戳檢查裝

置；收銀機；投幣啟動設備用機械裝置；商品電子標簽；口述聽寫機；投票機；衣裙下擺貼邊標

示器；考勤鐘（時間記錄裝置）；校準口徑圈；發光式電子指示器；交換機；電子信號發射器；

內部通訊裝置；導航儀器；運載工具用無線電設備；電話機；調制解調器；運載工具用導航儀器

（隨載計算機）；手提電話；信號轉發器；智能手機；電子監控裝置；攝像機；幻燈放映機；測量

裝置；光學鏡頭；電線；芯片（集成電路）；自動定時開關；遙控裝置；半導體；電線圈；視頻顯

示屏；光導纖維（光學纖維）；整流用電力裝置；避雷針；電解裝置；滅火器；工業用放射設備；

個人用防事故裝置；電子防盜裝置；眼鏡；電池充電器；電池；幻燈片（照相）；照蛋器；叫狗哨

子；裝飾磁鐵；電柵欄；電熱襪；智能眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據處理）；穿戴式行動追

蹤器；智能手機用套；自拍杆。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113943

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 中興通訊股份有限公司

   ZTE Corporation

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈

   ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；信息傳送；電話通訊；移動電話通訊；計算機終端通訊；電話會議服務；視頻會議服

務；光纖通訊；調制解調器出租；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；全球計算機網絡訪

問時間出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113944

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 中興通訊股份有限公司

   ZTE Corporation

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈

   ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 

P.R.China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；計算機外圍設備；監視器（計算機硬件）；智能卡（集成電路卡）；計算機程序（可下載

軟件）；可下載的計算機應用軟件；平板電腦；電子出版物（可下載）；電子記事器；郵戳檢查裝

置；收銀機；投幣啟動設備用機械裝置；商品電子標簽；口述聽寫機；投票機；衣裙下擺貼邊標

示器；考勤鐘（時間記錄裝置）；校準口徑圈；發光式電子指示器；交換機；電子信號發射器；

內部通訊裝置；導航儀器；運載工具用無線電設備；電話機；調制解調器；運載工具用導航儀器

（隨載計算機）；手提電話；信號轉發器；智能手機；電子監控裝置；攝像機；幻燈放映機；測量

裝置；光學鏡頭；電線；芯片（集成電路）；自動定時開關；遙控裝置；半導體；電線圈；視頻顯

示屏；光導纖維（光學纖維）；整流用電力裝置；避雷針；電解裝置；滅火器；工業用放射設備；

個人用防事故裝置；電子防盜裝置；眼鏡；電池充電器；電池；幻燈片（照相）；照蛋器；叫狗哨

子；裝飾磁鐵；電柵欄；電熱襪；智能眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據處理）；穿戴式行動追

蹤器；智能手機用套；自拍杆。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113945

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/28

[730] 申請人 Requerente : 中興通訊股份有限公司

   ZTE Corporation

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈

   ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；信息傳送；電話通訊；移動電話通訊；計算機終端通訊；電話會議服務；視頻會議服

務；光纖通訊；調制解調器出租；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；全球計算機網絡訪

問時間出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113973

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : Parfums Christian Dior

 地址 Endereço : 33 Avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos cosméticos, produtos cosméticos para os cuidados do rosto e do corpo, cremes, 

soros, óleos, bálsamos, geles, fluídos, máscaras de beleza, emulsões, loções.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/02 16/4245513 法國 França

[210] 編號 N.º : N/114052

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Assistência em gestão comercial; pedidos de informações comerciais; afixação de cartazes; 

publicidade ao ar livre; serviços de agência de importação-exportação; serviços de agência 

de informação comercial; análise de preços de custo; disseminação de artigo publicitário; 

serviços de fotocópias; serviços de agências de emprego; aluguer de máquinas e equipa-

mentos de escritório; escrituração; contabilidade; elaboração de extractos de contas; au-

ditoria comercial; consultoria de gestão e organização de empresas; consultoria de gestão 

de pessoal; consultoria de gestão de negócios; dactilógrafo; demonstração de produtos; 

publicidade por correio directo; assistência em gestão comercial ou industrial; reprodução 

de documentos; actualização de materiais publicitários; distribuição de amostras; serviços 

de peritagens em negócios; leilões; estudo de mercados; avaliações em negócios comerciais; 

investigações para negócios; aluguer de material publicitário; consultoria em organização 

de negócios; publicação de textos publicitários; publicidade; propaganda; publicidade ra-

diofónica; pesquisa comercial; relações públicas; estenografia; publicidade via televisão; 

transcrição das comunicações (trabalhos de escritório); decoração de montras; serviços de 

agências de publicidade; serviços de agências de propaganda; serviços de assessoria para 

gestão de empresas; modelação para publicidade ou promoção de vendas; pesquisa de 

marketing; gestão de ficheiros computorizados; consultoria de gestão profissional; previsões 

económicas; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; informação 

comercial; pesquisa de opinião; preparação de folhas de pagamentos; recrutamento de pes-

soal; serviços de relocalização para empresas; aluguer de espaço para publicidade; promo-

ção de vendas para terceiros; serviços de secretariado; preparação de declarações fiscais; 

atendimento telefónico para assinantes indisponíveis; processamento de textos; arranjar de 

assinaturas de jornais para terceiros; publicidade por correspondência; gestão comercial 

de hotéis; gestão de negócios de artistas; compilação de informação em bases de dados in-

formáticas; sistematização de informação em bases de dados informáticas; organização de 

feiras para fins comerciais ou publicitários; aluguer de máquinas fotocopiadoras; publicida-

de on-line numa rede informática; serviços de aquisição para terceiros (compras de produ-

tos e serviços para outras empresas); pesquisa de dados em arquivos de computador para 

terceiros; aluguer de tempo de publicidade em meios de comunicação; serviços de recorte 

de notícias; aluguer de máquinas de vendas; testes psicológicos para selecção de pessoal; 

serviços de comparação de preços; apresentação de produtos em meios de comunicação, 

para fins retalhistas; informações e aconselhamento comerciais para consumidores (loja de 
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aconselhamento ao consumidor); arranjar subscrições de serviços de telecomunicação para 

terceiros; processamento administrativo de ordens de compra; administração comercial 

de licenciamento de bens e serviços para terceiros; serviços de outsourcing (assistência em 

negócios); facturação; escrita de textos publicitários; compilação de estatísticas; serviços de 

esquema para fins publicitários; pesquisa de patrocínio; organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; produção de filmes publicitários; gestão empresarial de desportis-

tas; marketing; serviços de tele-marketing; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários e materiais médicos; aluguer de stands 

de vendas; fornecimento de informações de contactos comerciais e de negócios; optimi-

zação de motores de busca para promoção de vendas; optimização de motores de busca 

para promoção de vendas; optimização de tráfego de páginas da Internet; optimização de 

tráfego de páginas da Internet; serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); servi-

ços de intermediação comercial; gestão comercial para serviços de freelance; negociação e 

conclusão de transacções comerciais para terceiros; actualização e manutenção de dados 

em bases de dados informáticas; serviços de gestão de projectos comerciais para projectos 

de construção; fornecimento de informações comerciais através de um sítio da Internet; 

fornecimento de um mercado online para compradores e vendedores de bens e serviços; 

concepção de materiais publicitários; gestão administrativa por outsourcing para empresas; 

serviços de declarações fiscais; gestão comercial de programas de reembolso para terceiros; 

aluguer de painéis publicitários (placas de publicidade); redacção de currículos para ter-

ceiros; redacção de currículos para terceiros; indexação da Internet para fins comerciais ou 

publicitários; administração de programas para passageiros aéreos frequentes; serviços de 

agendamento de horários (trabalhos de escritório); serviços de lembrete de compromissos 

(trabalhos de escritório); administração de programas de fidelidade para consumidores; re-

dacção de guiões para uso publicitário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114053

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Subscrição de seguros contra acidentes; empréstimos a prestações; serviços actuariais; 

aluguer de imóveis; serviços de corretagem; serviços de agências de crédito; serviços de 

agência imobiliária; corretagem de imobiliários; serviços de agência de cobrança de dí-

vidas; corretagem de seguros; serviços financeiros de corretagem alfandegária; serviços 

de seguros; serviços bancários; avaliação imobiliária; angariação de fundos para obras 

de beneficência; fundos mútuos; investimentos de capital; serviços de caução; serviços de 

câmbio; emissão de cheques de viagem; compensação financeira; compensação financeira 

de imobiliários; serviços de cofres; organização de colectas; empréstimos (financiamento); 

avaliação fiscal; avaliações financeiras (seguros, banca, imobiliário); fomento comercial; 

fideicomissos; serviços fiduciários; serviços financeiros; gestão financeira; corretagem de 

penhores; gestão de imóveis; gestão de apartamentos residenciais; subscrição de seguros 

contra incêndios; aluguer de apartamentos; aluguer de quintas; subscrição de seguros de 
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saúde; subscrição de seguros marítimos; serviços de hipotecas bancárias; serviços de pou-

panças bancárias; financiamento de aluguer-compra; financiamento de arrendamento-

-compra; corretagem de seguros; subscrição de seguros da vida; agências de aluguer de 

alojamentos (apartamentos); análise financeira; avaliação de antiguidades; avaliação de 

artes; verificação de cheques; consultoria financeira; consultoria de seguros; processamento 

de pagamentos de cartão de crédito; processamento de pagamentos de cartões de débito; 

transferência de fundos electrónicos; informação financeira; informação de seguros; avalia-

ção de jóias; apreciação de jóias; avaliação numismática; cobrança de rendas; avaliação de 

selos; emissão de ordens de pagamento de valores; depósito de valores; cotações da bolsa 

de valores; emissão de cartões de crédito; aluguer de escritórios (imobiliária); serviços de 

pagamentos de reforma; patrocínio financeiro; bancários online; serviços de liquidação de 

negócios, financeiros; avaliação dos custos de reparação (avaliação financeira); corretagem 

de créditos de carbono; avaliação financeira da madeira na árvore; apreciação financeira 

da madeira na árvore; avaliação financeira de lã; apreciação financeira de lã; empréstimo 

de títulos; serviços de fundo providentes; serviços de corretagem de acções; serviços de 

aconselhamento em matérias de dívidas; organização de financiamento para projectos de 

construção; fornecimento de informação financeira através de um sítio da Internet; gestão 

financeira de pagamentos de reembolso para terceiros; investimento de fundos; corretagem 

de acções e obrigações; fornecimento de descontos em estabelecimentos de participantes 

de terceiros através da utilização de um cartão de sócio; ligação de fiança.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114054

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Manutenção de mobílias; reparação de aparelhos fotográficos; instalação e reparação de 

aparelhos eléctricos; instalação e reparação de elevadores; instalação e reparação de ascen-

sores; asfaltagem; manutenção e reparação de motores de veículos; manutenção e repara-

ção de aviões; limpeza de edifícios (interiores); serviços de lavandaria; limpeza e reparação 

de caldeiras; manutenção e reparação de queimadores; aluguer de escavadeiras; instalação, 

manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de escritório; instalação e reparação 

de alarmes de incêndio; instalação e reparação de alarmes de roubo; reparação de estofos; 

manutenção e reparação de casas-fortes; aluguer de equipamentos de construção; constru-

ção naval; renovação de vestuário; instalação e reparação de equipamentos de aquecimen-

to; reparação de calçados; limpeza de chaminés; manutenção e reparação de cofres; insta-

lação e reparação de aparelhos de ar-condicionado; construções; construções submarinas; 

supervisão de construção de edifícios; reparação de vestuário; tratamento, limpeza e repa-

ração de couro; instalação de equipamentos de cozinha; demolição de edifícios; imperme-

abilização anti-ferrugem; desinfecção; pintura ou reparação de sinais; construção e repara-

ção de armazéns; vedação de edifícios; isolamento contra a humidade (edifícios); aluguer 

de escavadoras; limpezas de vidros de janelas; reparação e manutenção de projectores de 

filme; instalação e reparação de fornos; tratamento, limpeza e reparação de peles; lubrifica-
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ção de veículos; untura de veículos; limpeza de vestuário; reparação de relógios e relógios 

de mesa; construção de fábricas; instalação e reparação de dispositivos de irrigação; isola-

mento de edifícios; lavagem de veículos; lavagem de roupa; lavagem; instalação, manuten-

ção e reparação de maquinarias; alvenaria; restauração de mobília; construção de molhes 

(portos); engomar vestuário; construção e manutenção de canalização; colocação de papéis 

de parede; papel de forrar paredes; reparação de guarda-chuvas; reparação de para-sóis; 

estofamento; pinturas, interior e exterior; polidores; estucaria; trabalhos de canalização; 

polimento de veículos; reparação de bombas; construção de portos; exterminação de ratos; 

reparação de pneus (rodas); reparação de pneus; instalação e reparação de equipamentos 

de congelação; passagem de ferro em vestuário; estanhagem (estanhadura); rebitagem; tra-

tamento anti-ferrugem para veículos; estações de serviço (abastecimento de combustível e 

manutenção); instalação e reparação de telefones; manutenção de veículos; envernizamen-

to; limpeza de veículos; serviços de reparação de veículos em avaria; aluguer de máquinas 

de limpeza; exterminação de animais nocivos, sem ser para agricultura; montagem de 

andaimes; colocação de tijolos; limpeza de fraldas; limpezas a seco; informação de constru-

ção; informação de reparação; afiação de facas; extracção mineira; serviços de exploração 

de pedreiras; pavimentação de ruas; areação; reparação submarina; limpeza de edifícios 

(superfície exterior); vulcanização de pneus (reparação); perfuração de poços; construção 

de tendas e lojas para feiras; instalação, manutenção e reparação de hardware informáti-

co; supressão de interferências em aparelhos eléctricos; renovação de motores usados ou 

parcialmente destruídos; renovação de máquinas usadas ou parcialmente destruídas; alu-

guer de guindastes (equipamentos de construção); aluguer de máquinas de varredoras de 

rua; serviços de trabalhos de cobertura de telhados; serviços de neve artificial; limpezas 

de rua; reparação de cadeados de segurança; restauração de obras de arte; restauração de 

instrumentos de música; instalação de portas e janelas; manutenção de piscinas; recarga de 

cartuchos de impressoras; consultoria de construção; serviços de carpintaria; perfuração 

de poços de óleo ou de gás; aluguer de bombas de drenagem; aluguer de máquinas de lavar 

roupa; reparação de linhas eléctricas; carregamento de baterias de veículos; calibragem de 

pneus; afinação de instrumentos de música; colocação de cabos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114055

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Difusão de rádio; envio de mensagens; emissões televisivas; transmissão de telegramas; 

serviços telegráficos; comunicações por telegramas; serviços telefónicos; comunicações 

por telefone; serviços de telex; serviços de agência de notícias; transmissão de televisão por 

cabo; comunicações por telefones móveis; comunicações por terminais de computadores; 

transmissão de mensagens e de imagens assistida por computador; transmissão de correio 

electrónico; transmissão de fax; informação sobre telecomunicação; serviços de atendimen-

to de chamadas (rádio, telefone ou outros meios de comunicação electrónica); aluguer de 

aparelhos de envio de mensagens; comunicações por redes de fibra óptica; aluguer de apa-



N.º 42 — 19-10-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 21039

relhos de fax; aluguer de módems; aluguer de equipamentos de telecomunicações; aluguer 

de telefones; transmissão via satélite; serviços de painéis electrónicos (serviços de teleco-

municações); fornecimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; 

serviços de encaminhamento e de ligação para telecomunicações; serviços de teleconferên-

cia; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; aluguer de tempo 

de acesso a redes informáticas mundiais; fornecimento de canais de telecomunicação para 

serviços de televendas (teleshopping); fornecimento de salas de conversa na Internet; for-

necimento de acesso a base de dados; serviços de correio de voz; transmissão de cartões 

de felicitações on-line; transmissão de ficheiros digitais; transmissão sem fios; serviços de 

vídeoconferência; fornecimento de fóruns on-line; transmissão de dados por fluxo contínuo 

(streaming); comunicações via rádio; serviços de transmissão de pedidos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114056

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Acompanhamento de passageiros; abastecimento de água; transporte aéreo; transporte por 

ambulâncias; serviços de assistência de avaria de veículos; aluguer de automóveis; trans-

porte de automóveis; transporte de autocarros; transporte em barcos de recreio; aluguer 

de barcos; serviços de quebra-gelo; serviços de reboque; salvamento de barcos; transportes 

por barcaças; transporte em charretes; transporte ferroviário; aluguer de cavalos; entregas 

de encomendas; serviço de bagageiros; embalagem de produtos; corretagem marítima; or-

ganização de cruzeiros; serviços de transporte para passeios turísticos; descarga de mer-

cadorias; entrega de mercadorias; armazenamento de mercadorias; distribuição de água; 

distribuição de electricidade; operação de eclusas de canais; estacionamento de automó-

veis; armazenamento; armazenamento em armazéns; aluguer de armazéns; transporte por 

barcos-ferry; transporte fluvial; frete (remessa de mercadorias por via marítima); carga; 

aluguer de garagens; transporte por canalização; aluguer de parques de estacionamento; 

aluguer de frigoríficos; aluguer de armários para alimentos congelados; aluguer de viatu-

ras; aluguer de carruagens; aluguer de camião de carruagens; transporte de mobílias; trans-

porte; transporte por barco; organização de passeios turísticos; transporte de passageiros; 

pilotagem; serviços de reboque; corretagem de navios; reserva de lugares para a viagem; 

salvamento; transportes por táxi; transportes por eléctricos; transporte por ascensores 

eléctricos; despacho de carga; transporte marítimo; transporte por carros blindados; trans-

porte de viajantes; transporte e armazenamento de resíduos; transporte e armazenamento 

de lixo; serviços de mudanças; armazenamento em barcos; corretagem de carga; correta-

gem de despacho de carga; corretagem de transportes; serviços de aluguer de automóveis e 

de motoristas; serviços de correio (mensagens ou mercadorias); armazenamento de infor-

mações; informações de transporte; aluguer de sinos de mergulhador; aluguer de fatos de 

mergulho; aluguer de armazenamento de contentores; aluguer de barras de tejadilho para 

veículos; operações de salvamento (transportes); reservas de transportes; reservas de via-

gens; salvamento subaquático; embalagem de mercadorias; entrega de mensagens; entrega 
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de revistas; entrega de jornais; entrega de mercadorias por encomenda por correio; distri-

buição de energia; aluguer de automóveis de corrida; aluguer de cadeiras de rodas; estivar; 

armazenamento de suportes de dados ou de documentos armazenados electronicamente; 

lançamento de satélites para terceiros; entrega de flores; franquia de correios; informações 

de trânsito; aluguer de congeladores; serviços de engarrafamento; logística de transportes; 

aluguer de aeronaves; transporte por lanchas; aluguer de camionetas; aluguer de motores 

de aeronaves; transporte protegido de valores; aluguer de sistemas de navegação; forneci-

mento de orientações para fins de itinerários de viagem; embrulho de presentes; aluguer de 

tractores; colecção de bens recicláveis (transporte).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114057

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Abrasamento (desgaste); processamento de filmes cinematográficos; purificação do ar; 

magnetização; aplicação de acabamentos a produtos têxteis; aperfeiçoamento de papel; 

revestimento em prata; branqueamento de tecidos; trabalhos em madeira; bainhar tecidos; 

soldagem; costura; revestimento em cádmio; tratamento de prensagem permanente de te-

cidos; trabalhos em cerâmica; trabalhos em cerâmica; tintura de calçado; revestimento em 

crómio; blindagem de metal; tintura de couro; acondicionamento de peles; corte de tecidos; 

impressão de padrões; revelação de filmes fotográficas; douradura; tratamento de águas; 

cromagem; revestimento de estanho; trabalhos em pele; trabalhos em ferraria; tratamento 

de anti-traças em peles; trabalhos no moinho; esmagamento de frutas; fumagem de alimen-

tos; galvanização; gravação; impermeabilização de pano; impermeabilização de tecidos; 

ignifugação de pano; ignifugação de tecidos; têxtil à prova de fogo; tratamento contra rugas 

em vestuário; tratamento de lã; laminação; moagem; tratamento de metais; têmpera de me-

tais; moagem de farinha; revestimento de níquel; deformação [teares]; trabalho de pelarias; 

polimento em abrasamento; encadernação de livros; plaina [serraria]; trabalhos de selaria; 

serragem [serraria]; alfaiataria personalizada; curtume (couro); taxidermia; serviços de 

tinturaria; tintura de têxteis; tratamento de têxteis; tratamento de pano; tratamento de 

anti-traças em tecidos; tintura de tecidos; tratamento de papel; sopro de vidro; bordagem; 

trabalhos em couro; tratamento de revestimento de janelas, por tratamento de superfície; 

preservação de alimentos e bebidas; abate e processamento da madeira; reciclagem de 

resíduos e lixo; guarnição de tecidos; lustragem de peles; amaciamento de peles; tintura 

de peles; desodorizante do ar; refrescamento do ar; montagem personalizada de materiais 

para terceiros; emolduramento de obras de arte; revestimento em ouro; traçagem em laser; 

informação de tratamento de material; polimento de vidro óptico; impressão fotográfica; 

fotogravura; processamento de óleo; acolchoamento; serviços de refinação; abatimento de 

animais; decapagem; tratamento de resíduos (transformação); alteração de vestuário; fa-

brico de caldeiras; colagem de metais; vulcanização (tratamento de materiais); serviços de 

técnico dentário; produção de energia; aluguer de geradores; destruição de resíduos e lixo; 

incineração de resíduos e lixo; serviços de separação de cores; serviços de cópia de chaves; 
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descontaminação de materiais perigosos; impressão litográfica; impressão; aluguer de má-

quinas de tricô; impressão em offset; serviços de fotocomposição; serigrafia; triagem de re-

síduos e materiais recicláveis (transformação); congelamento de alimentos; aluguer de apa-

relhos de ar condicionado; aluguer de aparelhos de aquecimento de ambiente; pisoamento 

de tecidos; serviços de criopreservação; serviços de limpeza com jacto de areia sob pressão; 

aluguer de caldeiras; transformação de resíduos (reciclagem); serviços de soldadura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114058

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Academias (educação); serviços de parques de diversão; serviços de entretenimento; trei-

no de animais; aluguer de aparelhos cinematográficos; serviços de artistas de espectáculo; 

serviços de estúdios de filmes; apresentação de espectáculos de circo; organização de com-

petições (educação ou de entretenimento); cursos por correspondência; educação física; 

aluguer de cenários de espectáculos; disponibilização de instalações recreativas; entreteni-

mento radiofónico; publicação de textos, sem ser em textos publicitários; ensino (aprendi-

zagem); serviços educacionais; serviços de instrução; aluguer de gravações de som; aluguer 

de filmes cinematográficos; produção de filmes, sem ser em filmes publicitários; instrução 

de ginástica; serviços de biblioteca; publicação de livros; aluguer de aparelhos de rádios 

e televisão; produção de programas de rádio e televisão; apresentação de espectáculos de 

variedades; serviços de orquestra; produções teatrais; produções de espectáculos; entrete-

nimento de televisão; aluguer de cenários de palco; serviços de jardins zoológicos; disponi-

bilização de instalações desportivas; modelos para artistas plásticos; serviços de biblioteca 

ambulantes; serviços de biblioteca itinerantes; disponibilização de instalações de casino 

(jogos de sorte e azar); serviços de clubes (entretenimento ou educação); organização e 

apresentação de colóquios; organização e apresentação de conferências; organização e 

apresentação de congressos; serviços de discotecas; informação de educação; exames edu-

cacionais; informação de entretenimento; organização de exposições para fins culturais ou 

educativos; serviços de jogos de sorte e azar; disponibilização de instalações de golfe; ser-

viços de clubes de ginástica (formação na área da saúde e física); serviços de campo de fé-

rias (entretenimento); apresentação de espectáculos ao vivo; apresentação cinematográfica; 

apresentações de filmes de cinema; infantários; organização de competições desportivas; 

organização de festas (entretenimento); treino prático (demonstração); disponibilização de 

instalações de museus (apresentações, exibições); serviços de estúdios de gravação; infor-

mação recreativa; aluguer de equipamento de mergulho; aluguer de equipamentos despor-

tivos, excepto veículos; aluguer de instalações de estádios; aluguer de gravadores de casse-

tes de vídeo; aluguer de cassetes de vídeo; organização e realização de seminários; serviços 

de campos desportivos; organização e realização de simpósios; cronometragem de eventos 

desportivos; educação de internatos; organização e realização de workshops; organização 

de concursos de beleza; reservas de lugares para espectáculos; dobragens; educação religio-

sa; organizações de lotarias; organização de bailes; organização de espectáculos (serviços 
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de empresários); fornecimento de serviços de arcadas de diversões; aluguer de equipa-

mentos de áudio; aluguer de aparelhos de iluminação para palcos ou estúdios de televisão; 

aluguer de campos de ténis; aluguer de câmaras de vídeo; aluguer de câmaras de vídeo; 

redacção de guiões, sem ser para fins publicitários; edição de cassetes de vídeo; publicação 

on-line para livros e revistas electrónicas; publicações electrónicas; serviços de legenda-

gem; fornecimento de jogos por meios de um sistema com base informáticos; serviços de 

karaoke; serviços de composição de música; serviços de clubes nocturnos (entretenimento); 

fornecimento de publicações electrónicas online, não descarregáveis; reportagens fotográfi-

cas; fotografia; orientação profissional (consultoria em educação ou em formação); serviços 

de reportagens de informação; serviços de tradução; interpretação de linguagem gestual; 

gravação de vídeo; microfilmagem; serviços de bilheteira (entretenimento); escrita de tex-

tos; organização e condução de concertos; serviços de caligrafia; serviços de esboço, sem 

ser para fins publicitários; organização de desfiles de moda para fins de entretenimento; 

treino (exercício); aluguer de campos desportivos; serviços de Disc Jockey (DJ); serviços de 

intérprete de línguas; serviços de treinador profissional (treino físico); realização de aulas 

de ginástica; reconversão profissional; produção de música; aluguer de brinquedos; aluguer 

de equipamentos de jogos; serviços de escolas (educação); fornecimento de música online, 

não descarregável; fornecimento de vídeos online, não descarregável; aulas privadas (tuto-

ria); organização e realização de fóruns educacionais em primeira pessoa; composição de 

música; elaboração de guiões; realização de visitas guiadas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114059

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Análises químicas; análises de exploração petrolífera; serviços de arquitectura; pesquisa 

bacteriológica; serviços de química; pesquisa química; consultoria de arquitectura; projec-

tos de construção; pesquisas técnicas; testes de poços de petróleo; pesquisas cosméticas; 

projectos de decoração de interiores; projectos de indústria; design de embalagens; testes 

de materiais; estudos técnicos de projecto; pesquisas geológicas; pesquisas de campos de 

petróleo; engenharia; informações meteorológicas; agrimensura; aluguer de computadores; 

programação de computadores; prospecção petrolífera; física (investigação); investigação 

mecânica; teste de têxtil; prospecção geológica; investigação geológica; autenticação de 

obras de arte; calibração (medida); concepção de software informático; actualização de 

software informático; consultoria na concepção e desenvolvimento de hardware informático; 

desenhos de moda; desenho de artes gráficas; controlo de qualidade; aluguer de software 

informático; investigação e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; estilismo 

(design industrial); exploração subaquática; recuperação de dados informáticos; manu-

tenção de software informático; análises do sistema informático; investigação biológica; 

planeamento urbano; peritagens (trabalhos de engenharia); desenhos de sistemas informá-

ticos; inspecção técnica de veículos; duplicação de programas de computador; conversão de 

dados ou documentos de suporte físico para formato electrónico; criação e manutenção de 
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páginas de Internet para terceiros; apresentar páginas informáticas (páginas da rede); ins-

talação de software informático; computação em nuvem; conversão de dados de programas 

e dados informáticos (excepto conversão física); consultoria de software informático; alu-

guer de servidores web; serviços de protecção de vírus informáticos; consultoria na área de 

economia de energia; pesquisas na área da protecção ambiental; fornecimento de motores 

de busca para a Internet; digitalização de documentos (digitalização); análise grafológica 

(grafologia); prestação de informações, assessoria e consultoria científicos em relação a 

redução de carbono; avaliação de qualidade da madeira na árvore; avaliação de qualidade 

de lã; monitorização de sistemas de computador por acesso remoto; análise de água; ser-

viços laboratórios científicos; auditorias energéticas; consultoria em concepção de páginas 

de Internet; software como serviço (SaaS); consultoria em tecnologias de informação (IT); 

pesquisas científicas; servidor anfitrião; ensaios clínicos; backup externo de dados; arma-

zenamento de dados electrónico; fornecimento de informações sobre a tecnologia de com-

putador e programação através de uma página de Internet; serviços de cartografia; compu-

tação em nuvem; fornecimento de serviços de tecnologias de informação por outsourcing; 

consultoria tecnológica; consultoria em tecnologia informática; consultoria em tecnologia 

de telecomunicações; serviços de previsão meteorológica; consultoria de segurança de 

computadores; escrita técnica; decoração de interiores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114060

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Agências de alojamento temporário (hotéis, pensões); fornecimento de comidas e bebidas; 

serviços para lares para idosos; serviços de cafés; serviços de cafetarias; fornecimento de 

instalações de parques de campismo; serviços de cantinas; aluguer de alojamento temporá-

rio; pensões; casas de turismo; hotéis; infantários (creches); restaurantes; reserva de pen-

sões; reserva de hotéis; serviço de restaurante serve-a-si-próprio; snack-bars; alojamento 

para animais; serviços de bar; serviços de campos de férias (alojamentos); aluguer de cons-

truções transportáveis; reservas de alojamento temporário; motéis; aluguer de cadeiras, 

mesas, toalhas de mesa, louças; aluguer de salas de reunião; aluguer de tendas; aluguer de 

aparelhos de cozinha; aluguer de dispensadores de água potável; aluguer de aparelhos de 

iluminação; escultura culinária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114061

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA CORPORATION
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 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Criação de animais; jardinagem paisagística; serviços de banhos públicos para fins de hi-

giene; serviços de banhos Turcos; serviços de salões de beleza; serviços de clínicas médicas; 

quiropraxia; cabeleireiro; confecção de coroas de flores (grinaldas); serviços de lares de 

convalescença; serviços hospitalares; cuidados de saúde; horticultura; jardinagem; alu-

guer de equipamentos de agricultura; massagens; assistência médica; serviços de oculista 

(ópticos); serviços de viveiros de plantas; fisioterapia; terapia física; serviços de sanatório; 

assistência veterinária; serviços dentários; serviços de lares com acompanhamento médico; 

pulverização aérea e terrestre de fertilizantes e outros produtos químicos; tratamento de 

animais de estimação; serviços de bancos de sangue; arranjos de flores; serviços de asilo; 

cuidados de relvado; manicure; serviços de parteira; enfermagem, médica; aconselhamento 

farmacêutico; cirurgia plástica; tratamento de árvores; destruição de animais nocivos para 

agricultura, horticultura e florestais; exterminação de ervas daninhas; serviços de trata-

mento e beleza a animais de estimação; implantação de cabelos; serviços de psicólogo; alu-

guer de instalações sanitárias; serviços de aromaterapia; serviços de inseminação artificial; 

reabilitação para pacientes de abuso de substâncias; serviços de fertilização in vitro; tatua-

gens; serviços de telemedicina; concepção de jardins; serviços de sauna; serviços de solário; 

serviços de termas; serviços de visagistas; serviços farmacêuticos para elaboração de recei-

tas médicas; serviços de terapia; plantação de árvores para fins de compensação de carbo-

no; serviços de aquicultura; aluguer de equipamentos médicos; centros de saúde; serviços 

de medicina alternativa; serviços de terapia de fala; aconselhamento de saúde; depilação a 

cera; serviços de ortodontia; aconselhamento médico para indivíduos com deficiências; ser-

viços de piercing corporal; serviços de reflorestação; cuidados paliativos; serviços de casa 

de repouso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114062

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/01

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Guarda-costas; damas de companhia; acompanhantes para eventos sociais (damas de com-

panhia); serviços de agências de detectives; serviços de encontros românticos; serviços de 

vigilantes nocturnos; abertura de fechaduras de segurança; aluguer de vestidos de noite; 

serviços de crematório; investigação de pessoas desaparecidas; serviços funerários; servi-

ços fúnebres; aluguer de vestuário; serviços de guarda; agências matrimoniais; consultoria 

de segurança; consultas de horóscopos; combates a incêndios; organização de encontros 

religiosos; serviços de agências de adopção; monitorização de alarmes de segurança anti-

-roubos; guarda de crianças (babysitting); inspecção de bagagens para fins de segurança; 

serviços de vigilância domiciliar na ausência dos proprietários; serviços de companhia ao 

domicílio de animais de estimação; investigação de antecedentes pessoais; devolução de ar-
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tigos perdidos; mediação; inspecção de fábricas para fins de segurança; aluguer de alarmes 

de incêndio; aluguer de extintores de incêndio; serviços de arbitragem; consultoria em pro-

priedade intelectual; gestão de direitos autorais; licenciamento de propriedade intelectual; 

vigilância de direitos de propriedade intelectual para fins de assessoria jurídica; pesquisa 

legal; serviços de litigação; licenciamento de software (serviços jurídicos); registo de no-

mes de domínio (serviços jurídicos); serviços de resolução alternativa de litígios; aluguer 

de cofres; pesquisa genealógica; planeamento e organização de cerimónias de casamento; 

serviços de redes sociais on-line; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de 

tanatopraxia; serviços de elaboração de documentos jurídicos; localização de objectos rou-

bados; gestão jurídica de licenças; consultoria de astrologia; consultoria espiritual; serviços 

de cartomancia; consultoria de estilo pessoal em matéria de guarda-roupa; escrita de cor-

respondência pessoal; organização de cerimónias fúnebres.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114240

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號

   No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas agrícolas; desintegradores; máquinas para trabalhar madeira; máquina de fa-

brico de papel; máquina de cozinha, eléctrica; máquinas de lavar roupa (lavandaria); es-

cavadoras; máquinas para trabalhar metal; tornos (máquinas ferramentas); ferramentas 

manuais sem serem operadas manualmente; dínamos; engrenagem sem ser para veículos 

terrestres; máquinas de galvanoplastia; robôs (máquinas); motores de aeroplanos; motores 

de aeronáutica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114241

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號

   No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Dispositivos de memória para computadores; programas informáticos, gravados; progra-

mas de operação de computadores, gravados; dispositivos periféricos para computadores; 
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software informático, gravados; microprocessadores; monitores (hardware informático); 

monitores (programas de computador); unidades de processamento central (processadores); 

leitores (equipamento para processamento de dados); cartões de circuitos integrados (car-

tões inteligentes); programas de computador (software descarregáveis); unidades de disco 

amovíveis (USB); indicadores de quantidade; parquímetros; mecanismos para aparelhos 

operados com moedas; portões operados com moedas para parques de estacionamento; 

pisca-pisca (luzes de sinalização); lanternas de sinalização; painéis sinalizadores, luminosos 

ou mecânicos; sinais, luminosos ou mecânicos; quadros de aviso electrónicos; indicadores 

electrónicos luminosos; semáforos (aparelhos de sinalização); rádios; aparelhos de interco-

municação; aparelhos de radar; aparelhos de partida electrónicos para os sinais de controlo 

remoto; aparelhos de navegação para veículos (computadores de bordo); aparelhos de siste-

ma de posicionamento global (GPS); equipamentos ópticos de comunicação; equipamentos 

de comunicação em rede; aparelhos de monitorização eléctricos; gravadores de vídeo; lei-

tores de médias portáteis; aparelhos de medição de velocidade (fotografia); lâmpadas flash 

(fotografia); detectores; aparelhos controladores de velocidade para veículos; aparelhos de 

ensino audiovisuais; lasers, sem ser para fins médicos; simuladores para afinação de direc-

ção e controlo de veículos; lentes ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; dispositivos 

semicondutores; ecrãs de vídeo; aparelhos de remoto controlo; instalações eléctricas para 

controlo remoto de operações industriais; dispositivos de protecção para uso pessoal contra 

acidentes; alarmes sonoros; alarmes; aparelhos de aviso anti-roubo; alarmes de incêndio; 

fechaduras, eléctricas; sirenes; alarmes de fumo; detectores de fumo; acumuladores, eléctri-

cos; retardador remoto portátil; baterias eléctricas, para veículos; aparelhos de sinalização 

naval; aparelhos electrodinâmicos para controlo remoto de sinais; tripés para aparelhos 

fotográficos; aparelhos de medida; sonares; sistemas de detectores; instrumentos de nave-

gação; instrumentos de localização de sons; instrumentos de transmissão de sons; instru-

mentos de gravação de sons; aparelhos de ampliação (fotografia); altímetros; telémetros; 

instrumentos de observação; aparelhos e máquinas de sondagem; localizadores de profun-

didade marinha; aparelhos de pilotagem, automática, para veículos; termóstatos para veí-

culos; reguladores de voltagem para veículos; sondas para fins científicos; simuladores para 

a direcção e controlo de veículos; bastões operacionais para uso com computadores (excepto 

jogos de computador); receptores de áudio e vídeo; programas de computador para a pilo-

tagem e direcção de drones militares e civis; acessórios para monitores; tripés adaptados 

para monitores; tripés adaptados para máquinas fotográficas; capas adaptadas para moni-

tores; capas adaptadas para máquinas fotográficas; lentes adaptados para monitores; lentes 

adaptados para máquinas fotográficas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114242

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號

   No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instalações de iluminação; candeeiros a óleo; aparelhos e instalações de co-

zinhar; aparelhos e máquinas de refrigeração; aparelhos e máquinas de purificação de ar; 

aparelhos de aquecimento; instalações de aquecimento; aparelhos e instalações sanitários; 

aparelhos e máquinas de purificação de água; radiadores eléctricos; instalações de ilumina-

ção para veículos aéreos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114243

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號

   No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R.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 : Veículos eléctricos; veículos de locomoção por terra, por ar, por água ou sobre carris; me-

canismos de propulsão para veículos terrestres; velocípedes; teleféricos; carrinhos para 

crianças; carroças; pneus para rodas de veículos; naves espaciais; dispositivos anti-roubo 

para veículos; veículos aéreos; drones; veículos de multirotores; drones militares; drones 

civis; aparelhos, máquinas e dispositivos para a aeronáutica, aeroplanos, saqueadores para 

veículos, amortecedores de suspensão para veículos, alarmes anti-roubo para veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114244

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號

   No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos; brinquedos; jogos de tabuleiro; bolas para jogos; aparelho de musculação; instru-

mentos para arqueiros; máquinas para exercício físico; piscinas (artigos para brincar); chu-

maços de protecção (peças de roupas para desportos); ornamentos para árvores de Natal, 

excepto para artigos de iluminação e confeitaria; apetrechos de pesca; bastões de majore-

tes; material para modelos de aviões; drones (brinquedos); aviões remotos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114245

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號

   No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Supervisão de construção de edifícios; estofamento; instalação e reparação de aparelhos 

eléctricos; instalação, manutenção e reparação de maquinarias; instalação, manutenção e 

reparação de hardware informático; instalação e reparação de alarmes de incêndio; insta-

lação e reparação de alarmes anti-roubo; assistência nas avarias de veículos (reparação); 

manutenção e reparação de aviões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114246

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號

   No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; corretagem de navios; transporte por táxis; transporte aéreo; aluguer de veícu-

los; armazenagem de mercadorias; distribuição de água; serviços de correio (mensagens ou 

mercadorias); visita aos pontos turísticos (turismo); transporte por canalização; aluguer de 

aeronaves; assistência a avaria em veículos (rebocador).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114247

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/05

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號

   No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa tecnológica; estudos de projectos técnicos; engenharia; pesquisa e desenvolvimento 

(para terceiros); planeamento urbano; serviços de topografia; pesquisa mecânica; desenho 

industrial; desenho de decoração de interiores; aluguer de computadores; programação de 
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computadores; concepção de software informático; actualização de software informático; 

consultoria na concepção e desenvolvimento de hardware informático; aluguer de software 

informático; recuperação de dados informáticos; manutenção de software informático; 

análises de sistemas informáticos; concepção de sistemas informáticos; duplicação de pro-

gramas informáticos; conversão de dados e documentos de meios físicos para electrónicos; 

criação e manutenção de páginas de Internet para terceiros; apresentação de páginas in-

formáticas (páginas na rede); instalação de software informático; conversão de dados de 

programas de computador e dados (sem ser por conversão física); aluguer de servidores de 

rede; serviços de protecção de vírus informáticos; prestação de serviços de motores de busca 

para a Internet; monitorização de sistemas de computador por acesso remoto; previsão do 

tempo; física (pesquisa); pesquisa mecânica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114403

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/12

[730] 申請人 Requerente : SB beauty & care company AG

 地址 Endereço : Rothusstrasse 19 PO Box 162 CH-6331, Hünenberg, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 眉毛化妝品；眉筆；BB霜；腮紅（胭脂）；防曬凝膠；防曬乳；防曬油；裝飾化妝品；化妝粉；洗

面奶；化妝品；眼影膏；唇彩；唇膏；口紅；染睫毛油；指甲擦光劑；眼睛粉底；嘴唇粉底；浸化

妝品的清潔墊；睫毛用化妝品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114404

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/12

[730] 申請人 Requerente : SB beauty & care company AG

 地址 Endereço : Rothusstrasse 19 PO Box 162 CH-6331, Hünenberg, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 眉毛化妝品；眉筆；BB霜；腮紅（胭脂）；防曬凝膠；防曬乳；防曬油；裝飾化妝品；化妝粉；洗

面奶；化妝品；眼影膏；唇彩；唇膏；口紅；染睫毛油；指甲擦光劑；眼睛粉底；嘴唇粉底；浸化

妝品的清潔墊；睫毛用化妝品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114468

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16
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[730] 申請人 Requerente : 區錫佳 

 地址 Endereço : 澳門筷子基南街422A綠楊花園第三座利祥閣3樓E座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114469

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : 區錫佳 

 地址 Endereço : 澳門筷子基南街422A綠楊花園第三座利祥閣3樓E座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114470

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : 馬微紫 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街亨達大厦4E 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114471

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : 悅怡莊美顏保健中心有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路366-367號京澳大廈4/A 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美容服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，粉紅色，紫色及原木（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/114474

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : 深圳市完美愛鑽石有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區翠竹街道水貝二路特力工業區1棟3層東座 

 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；貴重金屬藝術品；項鍊（首飾）；寶石；耳環；手

鐲（首飾）；戒指（首飾）；表。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114475

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : 深圳市完美愛鑽石有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區翠竹街道水貝二路特力工業區1棟3層東座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；特許經營的商業管理；替他人推銷；進出口代理；為商品

和服務的買賣雙方提供在線市場；拍賣；人員招收；將信息編入計算機數據庫；會計；廣告。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114476

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : 古栢暉 

 地址 Endereço : 澳門板樟堂主教巷4A號1樓D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人蔘。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114477

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : 長泓國際實業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門海邊馬路35號碧瑤閣3座地下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 : 35

[511] 服務 Serviços : 麵包及糕點零售。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 7636C : 桃紅色，Pantone 7610C : 棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/114478

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : 長泓國際實業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門海邊馬路35號碧瑤閣3座地下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 : 35

[511] 服務 Serviços : 麵包及糕點零售。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 7636C : 桃紅色，Pantone 7610C : 棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/114479

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : 長泓國際實業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門海邊馬路35號碧瑤閣3座地下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 : 35

[511] 服務 Serviços : 麵包及糕點零售。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 7636C : 桃紅色，Pantone 7610C : 棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/114480

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : 長泓國際實業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門海邊馬路35號碧瑤閣3座地下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 : 35

[511] 服務 Serviços : 麵包及糕點零售。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 7636C : 桃紅色，Pantone 7610C : 棕色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/114481

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : 中山市華藝進出口有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市古鎮中興大道南1號502室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；燈泡；燈罩；頂燈；照明器械及裝置；發光二極管（LED）照明器具；路燈；排氣風扇；通風

設備和裝置（空氣調節）；冰箱。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114484

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : IGT UK Interactive Limited

 地址 Endereço : 70 Chancery Lane, London WC2A 1AF, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Software para jogos online, dispositivos móveis e sem fios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114485

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Detergentes; preparados e outras substâncias, todos para branqueamento de roupa; pre-

parados para amaciamento de tecidos, amaciadores de tecidos; preparados para remover 

nódoas; preparados desodorizantes e refrescantes para uso em vestuário e tecidos; sabone-

tes para realçar a cor de tecidos; preparados para lavagem à mão de roupa e artigos têxteis; 

gomas para lavagem de roupa; preparados para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; 

preparados para fins de lavagem de loiça; detergentes líquidos para lavagem; lenços de pa-

pel impregnados com substâncias para limpeza e polimento; sabonetes; produtos para lavar 

o corpo e as mãos; artigos de perfumaria, águas de toilette, loção para depois de barbear, 

colónias; óleos essenciais; desodorizantes e anti-transpirantes; preparados para o cuidado 

do couro cabeludo e do cabelo; champôs e amaciadores; produtos para colorir o cabelo; 

produtos para penteados; pasta de dentes; elixires para lavar a boca, para uso não medici-

nais; preparados para o cuidado da boca e dentes; preparados para higiene não medicinais; 

preparados para banho e duche; preparados para o cuidado da pele; óleos, cremes, poma-

das, tónicos e loções para a pele; preparados para barbear; preparados para antes e depois 

de barbear; preparados depilatórios; produtos para bronzear e preparados para a protecção 

solar; cosméticos; maquilhagem e produtos para remover a maquilhagem; vaselina; prepa-

rados para cuidado dos lábios; pó de talco; algodão, cotonetes; pensos cosméticos, lenços 

de papel ou toalhetes humedecidos; toalhetes de limpeza, lenços de papel ou toalhetes pré-

-húmidos ou impregnados; máscaras de beleza, embalagens com produtos faciais, sabonete 

medicinal; sabonetes desinfectantes e geles; preparados para a limpeza, cuidado, embeleza-

mento e tratamento da pele, couro cabeludo e cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114486

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Desinfectantes; preparados sanitários; preparados para a destruição de animais nocivos, 

insectos e animais nocivos; fungicidas; germicidas; bactericidas; parasitas; algicidas; insec-

ticidas; herbicidas; desodorizantes, sem ser para uso pessoal; preparados para refrescar o 

ar; repelentes para insectos; anti-sépticos; materiais de limpeza impregnados com disinfec-

tantes; disinfectantes (sem ser sabonetes desinfectantes) para uso doméstico; desinfectan-

tes impregnados em lenços de papel.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114487

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e materiais não eléctricos, todos para fins de limpeza; panos de limpeza, tirar 

pó e polimento; panos impregnados para limpeza, tirar pó e polimento; dispositivos de dis-

tribuição; escovas; pensos para esfrega ou para limpeza; esponjas e rodos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114488

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Detergentes; preparados e outras substâncias, todos para branqueamento de roupa; pre-

parados para amaciamento de tecidos, amaciadores de tecidos; preparados para remover 

nódoas; preparados desodorizantes e refrescantes para uso em vestuário e tecidos; sabone-

tes para realçar a cor de tecidos; preparados para lavagem à mão de roupa e artigos têxteis; 

gomas para lavagem de roupa; preparados para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; 

preparados para fins de lavagem de loiça; detergentes líquidos para lavagem; lenços de pa-

pel impregnados com substâncias para limpeza e polimento; sabonetes; produtos para lavar 

o corpo e as mãos; artigos de perfumaria, águas de toilette, loção para depois de barbear, 

colónias; óleos essenciais; desodorizantes e anti-transpirantes; preparados para o cuidado 

do couro cabeludo e do cabelo; champôs e amaciadores; produtos para colorir o cabelo; 

produtos para penteados; pasta de dentes; elixires para lavar a boca, para uso não medici-

nais; preparados para o cuidado da boca e dentes; preparados para higiene não medicinais; 

preparados para banho e duche; preparados para o cuidado da pele; óleos, cremes, poma-

das, tónicos e loções para a pele; preparados para barbear; preparados para antes e depois 

de barbear; preparados depilatórios; produtos para bronzear e preparados para a protecção 

solar; cosméticos; maquilhagem e produtos para remover a maquilhagem; vaselina; prepa-

rados para cuidado dos lábios; pó de talco; algodão, cotonetes; pensos cosméticos, lenços 

de papel ou toalhetes humedecidos; toalhetes de limpeza, lenços de papel ou toalhetes pré-

-húmidos ou impregnados; máscaras de beleza, embalagens com produtos faciais, sabonete 

medicinal; sabonetes desinfectantes e geles; preparados para a limpeza, cuidado, embeleza-

mento e tratamento da pele, couro cabeludo e cabelo.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114489

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Desinfectantes; preparados sanitários; preparados para a destruição de animais nocivos, 

insectos e animais nocivos; fungicidas; germicidas; bactericidas; parasitas; algicidas; insec-

ticidas; herbicidas; desodorizantes, sem ser para uso pessoal; preparados para refrescar o 

ar; repelentes para insectos; anti-sépticos; materiais de limpeza impregnados com disinfec-

tantes; disinfectantes (sem ser sabonetes desinfectantes) para uso doméstico; desinfectan-

tes impregnados em lenços de papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114490

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e materiais não eléctricos, todos para fins de limpeza; panos de limpeza, tirar 

pó e polimento; panos impregnados para limpeza, tirar pó e polimento; dispositivos de dis-

tribuição; escovas; pensos para esfrega ou para limpeza; esponjas e rodos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114491

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Detergentes; preparados e outras substâncias, todos para branqueamento de roupa; pre-

parados para amaciamento de tecidos, amaciadores de tecidos; preparados para remover 

nódoas; preparados desodorizantes e refrescantes para uso em vestuário e tecidos; sabone-

tes para realçar a cor de tecidos; preparados para lavagem à mão de roupa e artigos têxteis; 

gomas para lavagem de roupa; preparados para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; 

preparados para fins de lavagem de loiça; detergentes líquidos para lavagem; lenços de pa-
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pel impregnados com substâncias para limpeza e polimento; sabonetes; produtos para lavar 

o corpo e as mãos; artigos de perfumaria, águas de toilette, loção para depois de barbear, 

colónias; óleos essenciais; desodorizantes e anti-transpirantes; preparados para o cuidado 

do couro cabeludo e do cabelo; champôs e amaciadores; produtos para colorir o cabelo; 

produtos para penteados; pasta de dentes; elixires para lavar a boca, para uso não medici-

nais; preparados para o cuidado da boca e dentes; preparados para higiene não medicinais; 

preparados para banho e duche; preparados para o cuidado da pele; óleos, cremes, poma-

das, tónicos e loções para a pele; preparados para barbear; preparados para antes e depois 

de barbear; preparados depilatórios; produtos para bronzear e preparados para a protecção 

solar; cosméticos; maquilhagem e produtos para remover a maquilhagem; vaselina; prepa-

rados para cuidado dos lábios; pó de talco; algodão, cotonetes; pensos cosméticos, lenços 

de papel ou toalhetes humedecidos; toalhetes de limpeza, lenços de papel ou toalhetes pré-

-húmidos ou impregnados; máscaras de beleza, embalagens com produtos faciais, sabonete 

medicinal; sabonetes desinfectantes e geles; preparados para a limpeza, cuidado, embeleza-

mento e tratamento da pele, couro cabeludo e cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114492

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Desinfectantes; preparados sanitários; preparados para a destruição de animais nocivos, 

insectos e animais nocivos; fungicidas; germicidas; bactericidas; parasitas; algicidas; insec-

ticidas; herbicidas; desodorizantes, sem ser para uso pessoal; preparados para refrescar o 

ar; repelentes para insectos; anti-sépticos; materiais de limpeza impregnados com disinfec-

tantes; disinfectantes (sem ser sabonetes desinfectantes) para uso doméstico; desinfectan-

tes impregnados em lenços de papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114493

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e materiais não eléctricos, todos para fins de limpeza; panos de limpeza, tirar 

pó e polimento; panos impregnados para limpeza, tirar pó e polimento; dispositivos de dis-

tribuição; escovas; pensos para esfrega ou para limpeza; esponjas e rodos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114496

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Sa Sa Overseas Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos; batons; máscaras 

de beleza; produtos tonificantes; maquilhagem; preparações de maquilhagem; prepara-

ções para remoção da maquilhagem; preparações cosméticas com fins de emagrecimento; 

preparações bronzeadoras; preparações para os cuidados das unhas; sabões para o rosto; 

produtos de vaporizar hidratantes para o rosto; champôs; produtos amaciadores para o 

cabelo; produtos de lavagem para as mãos; preparações e substâncias para os cuidados de 

pele e dos cabelos; máscaras de beleza; produtos de toilette; pulverizadores à base de água 

mineral para uso cosmético; preparações para os cuidados do corpo; geles para o duche; 

produtos de lavagem para o corpo; leites, geles e óleos bronzeadores e para depois da expo-

sição solar; sabões; água-de-toilette; óleos essenciais; produtos cosméticos para os cuidados 

da pele; loções, geles, pós para aplicação externa; lápis cosméticos; verniz para os cuidados 

das unhas; vernizes de unhas; cotonetes, algodão em rama e bolas de algodão para uso cos-

mético; preparações para barbear; geles, sprays, mousses, bálsamos para o pentear e para 

os cuidados do cabelo; lacas para os cabelos; preparações colorantes e descolorantes para 

o cabelo; preparações para ondular e encaracolar o cabelo; pastas dentífricas; produtos 

para os cuidados dos dentes; preparações para limpeza dos dentes; dentífricos; cremes de 

depilação; bandas de cera; kits cosméticos (conjuntos de cosméticos); pedras-pomes; tudo 

incluído na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114497

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Sa Sa Overseas Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição (através de lojas físicas, via teleco-

municações e através da «world wide web») relacionados com cosméticos, cremes, leites 

para aplicação externa, loções para aplicação externa, geles para aplicação externa, pós 

para aplicação externa, batons, máscaras, produtos tonificantes, maquilhagem, preparações 

de maquilhagem, preparações para remoção da maquilhagem, preparações cosméticas com 

fins de emagrecimento, preparações bronzeadoras, lápis cosméticos, preparações para cui-
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dados das unhas, verniz para os cuidados das unhas, verniz para as unhas, unhas falsas, 

produtos de vaporizar hidratantes para o rosto, cotonetes com fins cosméticos, algodão 

com fins cosméticos, borlas de algodão para fins cosméticos, preparações para barbear, 

champôs, amaciadores de cabelos, geles para pentear e cuidados dos cabelos, pulverizado-

res para pentear e para os cuidados dos cabelos, mousses para pentear e para os cuidados 

dos cabelos, bálsamos para pentear e para os cuidados dos cabelos, lacas para os cabelos, 

preparações de coloração e descoloração de cabelos, preparações para encaracolar ou on-

dular permanentemente os cabelos, preparações e substâncias para os cuidados de pele, 

preparações e substâncias para os cuidados dos cabelos; máscaras de beleza, produtos de 

toilete, pulverizadores à base de água mineral para uso cosmético, geles de duche, prepara-

ções para lavagem do corpo, preparações para o corpo, preparações de manicura, prepara-

ções bronzeadoras e pós-solares, desodorizantes para o corpo, perfumaria, água de toilete, 

óleos essenciais, sabões, anti-transpirantes, pastas de dentes, preparações de cuidados dos 

dentes, preparações de limpeza de dentes, dentífricos, cosméticos para uso na pele, cremes 

depilatórios, bandas de cera, kits de cosméticos (conjuntos de cosméticos), pedras-pomes, 

preparações farmacêuticas e medicinais para cuidados da pele e dos cabelos, preparações 

farmacêuticas para o tratamento da caspa, preparações e produtos sanitários, preparações 

medicinais com fins de emagrecimento, substâncias dietéticas adaptadas para uso medici-

nal, alimentos medicinais para bebés, desinfectantes, fungicidas, sabões medicinais, remé-

dios medicinais para o cabelo, preparações para o banho medicinais, cosméticos de cuida-

dos da pele medicinais, suplementos alimentares de saúde, extractos ervanários, pomadas 

para queimaduras solares com fins farmacêuticos, preparações para queimaduras solares 

com fins farmacêuticos, medicamentos com fins dentários, garrafas, escovas, estojos de 

pentes, pentes, pentes para o cabelo, utensílios cosméticos, aparelhos desodorizantes para 

uso pessoal, escovas para sobrancelhas, equipamento para remoção da maquilhagem, esco-

vas para as unhas, esfregões de limpeza, pulverizadores de perfume, vaporizadores de per-

fume, pós compactos, borlas para pós, escovas de esfregar, esponjas com fins cosméticos, 

borlas para o rosto, esponjas para o rosto, escovas que incorporam uma pedra pomes, uten-

sílios e instrumentos de mão (operados manualmente), cutelaria, navalhas de barbear, má-

quinas de aparar a barba, abridores de garrafas, abre-latas, alicates de cutículas, pinças de 

cutículas, cortadores, ferramentas de cortar, extractores de unhas, vernizes para as unhas, 

máquinas de aparar o pêlo para animais, máquinas de aparar o cabelo para uso pessoal, 

instrumentos de mão para a ondulação do cabelo, pinças para remover cabelos, enroladores 

de pestanas, pinças de sobrancelhas, limas de unhas, extractores de unhas eléctricos, corta-

-unhas, limas de agulhas, enfia-agulhas, conjuntos de pedicura, conjuntos de manicura, es-

tojos de navalhas de barbear, lâminas de navalhas de barbear, navalhas de barbear eléctri-

cas e não-eléctricas, máquinas de barbear para homem, máquinas de barbear para senhora, 

pinças para frisar os cabelos, estojos de barbear, tesouras, instrumentos de afiar, colheres, 

pulverizadores, carimbos (instrumentos de mão), pinças para açúcar, artigos de mesa, abre-

-latas, cortadores, desfibradores e fatiadores para carne e vegetais, garfos, facas, quebra-

-nozes, aparelhos e instrumentos médicos, aparelhos e instrumentos dentários, biberões 

para bebés, estojos e outros acessórios para biberões; chupetas para bebés (tetinas), incu-

badoras para bebés, ligaduras, cobertores eléctricos para uso medicinal, preservativos, con-

traceptivos, não químicos, aparelhos dentários, chupetas para bebés, limpa-ouvidos, apare-

lhos de massagem estética, tetinas de biberões, válvulas de biberões, biberões, suportes 

para pés chatos, calçado ortopédico, fórcipes, luvas para massagem, luvas para uso medici-

nal, aparelhos auditivos para pessoas com deficiência auditiva, protectores auditivos, apare-

lhos terapêuticos com ar quente, sacos de gelo com fins medicinais, aparelhos de massagem 

eléctricos ou não-eléctricos e suas peças para fins de massagem ou vibração de partes do 

rosto e do corpo, papel, cartão, produtos feitos de papel e cartão, revistas, livros, panfletos, 
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cartazes, cartões impressos, boletins informativos, catálogos, calendários, etiquetas de pre-

ços, rótulos de preços, produtos de impressão, artigos para encadernação, fotografias, arti-

gos de papelaria, adesivos para papelaria ou para uso doméstico, material de instrução ou 

de ensino (com excepção dos aparelhos), materiais plásticos para embalagem, sacos de 

transporte em papel, cartão ou plástico, cintos de maternidade, colchões de parto, produtos 

ortopédicos, almofadas abdominais, coxins de aquecimento, almofadas soporíferas para 

insónias, pegas para fio dental, termómetros, bacias sanitárias, anéis de dentição, implantes 

cirúrgicos, instrumentos para perfurar orelhas cirúrgicos, brincos pré-esterilizados para 

perfurar orelhas, aspiradores nasais, conjuntos de testes de diagnósticos médicos, seringas 

para injecções e agulhas para uso médico, máscaras para o rosto de uso generalizado ou 

descartáveis, colchões terapêuticos, vaporizadores com fins medicinais, aparelhos de ilumi-

nação, aparelhos de aquecimento, aparelhos para gerar vapor, aparelhos de secagem, apa-

relhos de ventilação, aparelhos de fornecimento de água, aparelhos com fins sanitários, 

aparelhos de ar condicionado, aparelhos desodorizantes do ar, aparelhos e máquinas de 

purificar o ar, aquecedores para banhos, aquecedores de camas, aparelhos de arrefecimen-

to líquido, cobertores eléctricos, filtros de café eléctricos, máquinas de café, coadores de 

café, torradores de café, recipientes de refrigeração, fogões, aparelhos e instalações para 

cozinhar, utensílios de cozinha, instalações de arrefecimento para tabaco, coxins de aque-

cimento (almofadas), reguladores [válvulas de controlo de fluxo] [aquecimento], aparelhos 

desinfectantes, distribuidores de desinfectantes para casas de banho, aparelhos de destila-

ção, secadores de cabelos, filtros para água potável, candeeiros eléctricos, ventoinhas eléc-

tricas, aquecedores eléctricos para biberões, aparelhos de autoclismo, congeladores, torra-

deiras de frutos, isqueiros a gás, secadores de mãos para casas de banho, acessórios de ba-

nho de ar quente, fornos de ar quente, pratos quentes, garrafas de água quente, humidifica-

dores, geleiras, arcas para gelo, máquinas e aparelhos para fazer gelo, chaleiras eléctricas, 

candeeiros, lanternas, lâmpadas, fornos microondas, instalações de arrefecimento de leite, 

aquecedores de pratos, lanternas de bolso, tochas de bolso, aquecedores de bolso, panelas 

de pressão eléctricas, radiadores eléctricos, tomadas para luz eléctrica, colectores solares 

(aquecimento), torradeiras, aparelhos de fazer bolos/cozinhar, panelas de aquecimento, 

aquecedores de água, aparelhos e máquinas de purificar a água, esterilizadores de água, 

acessórios de vestuário, alfinetes, relógios, artigos de joalharia, óculos de sol, brincos, pul-

seiras, colares, laços para o cabelo, ganchos para o cabelo, lenços para o cabelo, travessões 

bifurcados para o cabelo, botões de punho, prateleiras para gravatas, isqueiros, canetas, ca-

netas de tinta, couros e imitações de couro, produtos em couro ou imitações de couro, pe-

les de animais, baús, malas de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, bengalas, porta-

-moedas e carteiras, estojos, bagagem, bolsas, pastas de executivo, mochilas, sacos porta-

-fatos, sacos para compras, faixas de couro, correias para bandoleiras, cintos, bastões, por-

ta-cartões (porta-notas), coleiras para animais, estojos para chaves, estojos de toilete, açai-

mos, sacolas escolares, pegas de malas de viagem, malas de viagem, conjuntos de viagem, 

capas para chapéus-de-chuva, pegas de chapéus-de-chuva, bengalas-assentos, correias de 

bagagem, sacos de praia, pastas para documentos, malas de mão, tiras de couro, bastões de 

montanhismo, porta-música, sacos de rede para compras, mochilas de campismo, mochilas 

escolares, sacos, coberturas para móveis em couro ou imitação de couro, armações de ma-

las de mão, alcofas para transportar bebés, suportes para batons, sacos para cosméticos, 

acessórios para uso cosmético, instrumentos para aplicar cosméticos, vestuário, calçado, 

chapelaria, café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, farinhas e 

preparações feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, gelos comestíveis, 

suplementos dietéticos e nutricionais não-medicinais ou preparações de alimentos para os 

cuidados da saúde e da beleza, alimentos nutritivos vendidos sob a forma de pronto-a-co-

mer, vitaminas, minerais, preparações de café, chá em sacos de chá, folhas de chá, chá em 
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pó, chá em forma de cristais ou xaropes, «congee» ou misturas de «congee», mel, xarope de 

melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especia-

rias, cervejas, águas minerais, bebidas não alcoólicas, bebidas de frutos, sumos de frutos, 

bebidas não-medicinais, águas, águas gasosas, concentrados e xaropes para fazer bebidas, 

preparações para fazer bebidas; a reunião, para benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionarem e adquirirem comodamente esses produtos 

a partir de uma «website» na Internet para mercadorias generalizadas e de um ponto de 

venda por grosso; a reunião, para beneficio de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos clientes visionarem e adquirirem comodamente esses produtos a partir de 

um catálogo de mercadorias generalizadas por encomenda postal ou através de meios de 

telecomunicações; a reunião, para benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos clientes visionarem e adquirirem comodamente esses produtos a partir de 

pontos de venda a retalho; serviços de publicidade; serviços de promoção de vendas e de 

marketing; serviços de agência de importação e exportação; serviços de agência de compra 

e venda; selecção de produtos e aquisição de produtos para indivíduos e negócios; serviços 

de gestão de negócios; serviços de administração de negócios; serviços de consultadoria de 

negócios relacionados com franchising; serviços de venda por grosso e de venda a retalho 

na Internet; demonstração e exibição em linha de mercadorias para fins promocionais; dis-

seminação de material publicitário de rua ou de montras de lojas; organização, gestão ou 

realização de exposições ou eventos para promoção de cosméticos, produtos para os cuida-

dos da pele e da beleza; serviços de prestação de informações e notícias promocionais em 

linha, na área de cosméticos, beleza e maquilhagem; administração comercial do licencia-

mento de produtos e serviços de terceiros; serviços de compras em linha; publicidade linha 

numa rede informática ou na Internet; disseminação em linha de material publicitário para 

terceiros; publicidade por correspondência; apresentação de produtos em meios de comuni-

cação, para fins de venda a retalho; serviços de comparação de preços; informações comer-

ciais e aconselhamento aos consumidores [lojas de aconselhamento aos consumidores]; ser-

viços de leilões em linha; prestação de informações sobre vendas, negócios, publicidade e 

promoções através de uma rede informática mundial; serviços prestados às empresas liga-

dos à recolha e aluguer de listas de endereços; serviços de encomenda [para terceiros]; ser-

viços de administração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; ser-

viços de resgate de programas de fidelidade ou de planos de incentivo relacionados com a 

concessão de benefícios de valor aos clientes; prestação de assistência de negócios na ope-

ração e estabelecimento de franchises; serviços de aconselhamento da gestão de pessoal; 

assistência de gestão de negócios; análises sobre gestão de negócios; serviços de consulta-

doria, assessoria e prestação de informações relativas ao supracitado; tudo incluído na clas-

se 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114498

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Sa Sa Overseas Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação e formação; serviços de educação relacionados com maquilhagem, cuidados de 

beleza, tratamentos de beleza, serviços médicos e farmacêuticos, prestação de cursos de 

formação em relação a maquilhagem; realização de aulas, seminários e conferências nas 

áreas de maquilhagem, cuidados de beleza, tratamentos de beleza, serviços médicos e far-

macêuticos; fornecimento em linha de publicações electrónicas; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114499

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Sa Sa Overseas Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

referentes (incluindo pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos), design e desen-

volvimento de hardware e software de computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114500

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Sa Sa Overseas Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de cuidados de higiene e de beleza; serviços de fisioterapia, serviços de salão de 

beleza; serviços de cuidados com a pele e tratamentos de beleza; serviços de massagem; 

banhos públicos para fins de higiene; serviços de cabeleireiros, serviços de salão de beleza; 

selecção de cosméticos em nome de terceiros; fornecimento de informações e serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com o uso de produtos para os cuidados da pele, 

tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços médicos e farmacêuticos através da 

Internet, por meio de dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electrónicos; 

fornecimento de instalações de sauna; fornecimento de instalações de solário e terraços 

para banhos de sol; serviços de fitness para o corpo; serviços terapêuticos pessoais relativos 

à dissolução de gordura; remoção da celulite do corpo; serviços de redução de peso; servi-

ços de tratamento de cabelo; serviços de cuidados de saúde; serviços de maquilhagem; tudo 

incluído na classe 44.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114502

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Thermaco, Inc.

 地址 Endereço : PO Box 2548, Asheboro, NC 27204 U.S.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 廚房去油清潔裝置。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114503

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Thermaco, Inc.

 地址 Endereço : PO Box 2548, Asheboro, NC 27204 U.S.

 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 : 廚餘油污隔離清潔裝置。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114504

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : 深圳狗尾草智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區科苑北路東方科技大厦13樓1307-09 

 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 : 攪拌機；切面包機；製食品用電動機械；電動製飲料機；洗碗機；電動關門器；電動開門器；電

攪拌器；廚房用電動機器；家用電動打蛋器；食品加工機（電動）；洗衣機；機器人（機械）；非

手動的手持工具；電動清潔機械和設備；廢物處理裝置；清潔用吸塵裝置；電控拉窗簾裝置；

電動擦鞋機；3D打印機。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114505

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : 深圳狗尾草智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區科苑北路東方科技大厦13樓1307-09 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具

及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的

器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算

機器，數據處理裝置和計算機，滅火器械。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114507

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門健德保健食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門佛山街51號新建業商業中心15樓G-P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 : 31

[511] 產品 Produtos : 種籽。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114517

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : SCOOT PTE. LTD.

 地址 Endereço : 25 Airline Road, Airline House, Singapore 819829

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de viagens aéreas; serviços de companhia aérea; fretamento de aviões; transporte 

de passageiros; serviços de agência de viagens; serviços de marcação e reserva de viagens 

incluindo marcação e reserva para férias e excursões; serviços de informação de viagens tu-

rísticas; serviços de organização de passeios turísticos e de cruzeiros; serviços de reserva de 

viagens de pacotes de férias; serviço de viagens aéreas e de transportes com programas de 

viajante frequente (Frequent Flyer), programas de incentivo, privilégios de membro e pro-

gramas de reconhecimento de lealdade incluindo fornecimento de prioridade de embarque, 

check-ins, serviços de lugares e de reserva e upgrade de bilhetes; serviços de transporte de 

carga aérea; serviços de armazenamento de bagagem; manuseamento de bagagem e carga; 

serviços de aluguer de automóveis; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 



N.º 42 — 19-10-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 21065

[210] 編號 N.º : N/114518

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114522

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Gerry Weber International AG

 地址 Endereço : Neulehenstraße 8, 33790 Halle, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente saias, vestidos, calças, leggings [calças], hosiery, blusas, camisas, 

tops, t-shirts, pulôveres, cardigãs, blazers, casacos, casacos largos, jaquetas, casacos; rou-

pa interior; lingerie, fatos de banho, biquínis, calções de banho, roupões de banho, cintos 

[vestuário]; luvas [vestuário]; lenços de bolso [vestuário]; xales [vestuário]; lenços de cabeça 

ou pescoço [vestuário]; máscaras para dormir; calçado e acessórios [incluídos na classe 25]; 

solas para calçado; chapelaria para vestir.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/11 30 2016 102 253.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/114523

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Gerry Weber International AG

 地址 Endereço : Neulehenstraße 8, 33790 Halle, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Demonstração de produtos para fins publicitários; apresentações de produtos e serviços; 

apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho para pro-

dutos de perfumaria, cosméticos, desodorizantes para uso pessoal, sabões, champôs, loções 

para os cabelos, loções para depois de barbear, preparações para protecção solar, máqui-

nas de barbear [incluindo estojos], aparelhos de barbear, lâminas de barbear, estojos de 

barbear, instrumentos de afiação de lâminas, limas para unhas, tesouras de unhas, tanto in-
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dividualmente como combinados sob a forma de um conjunto, pinças, facas, tesouras, con-

juntos de manicura, cutelaria, garfos e colheres, também em metais preciosos, bem como 

banhados em prata, talheres de transição e talheres para crianças, ferramentas manuais, 

óculos [óptica], óculos de sol, armações de óculos e estojos para óculos, aparelhos de ilumi-

nação, lâmpadas [eléctricas], abajures [incluindo os suportes], tomadas para luzes eléctri-

cas, trilhos de suspensão [não electrificados] para lâmpadas, aparelhos e instalações sani-

tárias, lanternas bolso, aquecedores de cama, cobertores eléctricos, botijas de água quente, 

artigos de joalharia, ornamentos, relógios de mesa e parede, pulseiras para relógios, papel, 

cartão [cartão], produtos de impressão, fotografias, artigos de papelaria, materiais para 

embrulho feitos de papel ou de plástico, álbuns, calendários, agendas, estojos de escrita, se-

los e lacre, carimbos e almofadas de carimbo, papel de escrita, livros, jornais e periódicos, 

revistas, artigos de escritório, excepto mobiliário, imagens de madeira ou plástico, estojos 

de couro, estojos de couro ou cartão-couro, caixas de couro ou cartão-couro, caixas para 

chapéus de couro, etiquetas de bagagem personalizadas [marroquinaria], porta-moedas, 

carteiras, carteiras para cartões de crédito, porta-chaves de couro ou imitações de couro, 

pastas, pastas diplomáticas, baús de viagem e malas de viagem, estojos para artigos de toi-

lette, sacos para artigos de toilette, sacos para lavagem de roupa delicada, sacos, envelopes, 

bolsas de couro para o armazenamento e transporte de artigos de moda e acessórios de 

moda, jóias e bijuterias, cosméticos, bem como acessórios para a casa, conjuntos de via-

gem [marroquinaria], chapéus-de-chuva, sombrinhas, sacos para roupa, mochilas e sacos, 

nomeadamente malas de mão, couros e peles de animais, espelhos, móveis, quadros, obras 

de arte feitas de madeira, gesso, plástico ou cera, caixas de madeira ou plástico, molduras, 

cabides e ganchos para roupa não metálicos [itens de decoração], manequins e bustos para 

alfaiates, cabides [móveis], calhas, ganchos e argolas para cortinas, capas para vestuário 

[armazenamento], colchões, colchões de ar e travesseiros infláveis [sem ser para uso medi-

cinal], sacos-cama para desporto e campismo, rolhas de cortiça para garrafas e tampas e 

rolhas de garrafas [não metálicas], divisórias de espaço [móveis], persianas interiores (cor-

tinas de enrolar) de madeira ou bambu, vime, cadeiras altas para bebés, fechos de segu-

rança e protectores para móveis, nomeadamente fechos para gavetas, travões para gavetas, 

cantoneiras, travões de portas, fechos para janelas, frigoríficos [não metálicos], pincéis para 

barbear, esticadores de vestuário, escovas, em especial para a limpeza de peças de vestuá-

rio e calçado, bem como para cuidados pessoais e uso cosmético, frascos, artigos de vidro, 

prensas para calças, esticadores para calças, garrafas térmicas, recipientes térmicos para 

bebidas, recipientes térmicos para alimentos, pentes, estojos para pentes, saca-rolhas, pren-

sas para gravatas, cestas de piquenique [incluindo pratos], luvas de polimento, artigos para 

polimento de couro, suportes para pincéis de barbear, conchas de sopa, calçadeiras, formas 

para sapatos, distribuidores de sabão, descalçadeiras para botas, recipientes para beber, co-

pos para bebidas, escovas de dentes, materiais têxteis, têxteis e produtos têxteis, tecidos de 

malha, cobertores de cama, lençóis de cama e roupa de cama, capas para almofadas, corti-

nas de matérias têxteis, cortinas, têxteis para o lar, revestimentos de móveis de plástico ou 

matérias têxteis, individuais de mesa [conjuntos], não em papel, colchas, colchas de cama, 

mantas de viagem, toalhas de matérias têxteis, guardanapos em matérias têxteis, lenços 

em matérias têxteis, vestuário, nomeadamente, saias, vestidos, calças, leggings [calças], ho-

siery, blusas, camisas, tops, t-shirts, pulôveres, cardigãs, blazers, casacos, casacos largos, ja-

quetas, casacos,roupa interior, lingerie, fatos de banho, biquínis, calções de banho, roupões 

de banho, cintos [vestuário], luvas [vestuário], lenços de bolso [vestuário], xales [vestuário], 

lenços de cabeça ou pescoço [vestuário], máscaras para dormir, calçado e acessórios, solas 

para calçado, chapelaria para vestir, botões, fechos de pressão, ganchos e ilhós [retrosaria], 

bem como agulhas, fechos de correr, puxadores de fechos de correr, fitas e laços, rendas 

e bordados, jogos, artigos de ginástica e desporto, sacos de tacos de golfe, luvas de golfe, 
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bolas de bilhar, tacos de bilhar, mesas de bilhar, jogos de tabuleiro, jogos de salão, tacos 

de golfe, sacos de golfe, com ou sem rodas, cartas de baralho, bastões de caminhada nórdi-

cos, jogos de xadrez, esquis, pranchas de snowboard, sacos especialmente concebidos para 

equipamento desportivo, raquetes de ténis.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/11 30 2016 102 253.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/114540

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : CHEN, WEIGUO MICHAEL

 地址 Endereço : 澳門氹仔成都街濠景花園29座31C 

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅，白，藍，（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/114541

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : Lamellar Biomedical Limited

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

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos; preparados e substâncias farmacêuticos para uso 

no tratamento de infecções e condições que afectam as membranas epiteliais; preparados e 

substâncias farmacêuticos para uso no tratamento de infecções e condições que afectam os 

olhos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/22 015130347 歐洲聯盟 União Europeia
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[210] 編號 N.º : N/114542

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : Dux Design AB

 地址 Endereço : Stortorget 21, 211 34 Malmö, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário, colchões, camas, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) 

de madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, ossos, marfim, ossos de baleia, concha, âm-

bar, madrepérola, espuma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou de plásticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114543

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : Dux Design AB

 地址 Endereço : Stortorget 21, 211 34 Malmö, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; serviços de escritório; agên-

cias de importação e exportação; serviços de aquisição para terceiros (compra de produtos 

e serviços para outras empresas); administração comercial de licenciamento de produtos e 

serviços de terceiros; gestão de negócios de hotéis; vendas e vendas a retalho de mobílias, 

camas, colchões, têxteis, toalhas, roupões, cobertores, sapatos, vestuário, colchas, almofa-

das, candeeiros e artigos de acessórios para a casa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114544

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : Dux Design AB

 地址 Endereço : Stortorget 21, 211 34 Malmö, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de ho-

téis.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114545

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151, 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114546

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : 金蓮花文化傳媒（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門雅廉訪大馬路74號金馬大厦5樓I室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂，文體活動，提供歌劇、舞劇、歌舞劇、音樂劇製作演出服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/114547

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : 金蓮花文化傳媒（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門雅廉訪大馬路74號金馬大厦5樓I室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂，文體活動，提供歌劇、舞劇、歌舞劇、音樂劇製作演出服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/114548

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : Hyatt International Corporation

 地址 Endereço : 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, 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 hotéis; alojamento temporário; serviços de agência de viagens para a reserva de 

alojamento em hotéis; serviços hoteleiros especializados prestados como parte de um pro-

grama para hóspedes frequentes de hotéis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114549

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : Hyatt International Corporation

 地址 Endereço : 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, 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 hotéis; alojamento temporário; serviços de agência de viagens para a reserva de 

alojamento em hotéis; serviços hoteleiros especializados prestados como parte de um pro-

grama para hóspedes frequentes de hotéis.

[540] 商標 Marca : 

 

[210] 編號 N.º : N/114550

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : Hyatt International Corporation

 地址 Endereço : 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, 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 hotéis; alojamento temporário; serviços de agência de viagens para a reserva de 

alojamento em hotéis; serviços hoteleiros especializados prestados como parte de um pro-

grama para hóspedes frequentes de hotéis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114551

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

 地址 Endereço : 11, Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
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 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos; sacos desportivos; carteiras; sacos de mão; estojos de couro ou lâmina de couro; cou-

ro (bruto ou semi-trabalhados); imitação de couro; vestuário para animais de estimação; 

coleiras para animais; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalões; estojos para chaves; e 

sacos para alpinistas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114552

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

 地址 Endereço : 11, Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Colchas, roupa de cama, mantas para cama, mantas para o regaço, panos compridos para 

mesa, cortinas feitas de panos crus, tecido, toalhas de tecido, toalhetes de pano humedeci-

dos, toalhetes de pano para remover maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114553

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

 地址 Endereço : 11, Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Multibolsos (vestuário); calçado; sapatos; sapatos desportivos; botas para alpinismo; pal-

milhas para calçado; palmilhas; solas para calçado; peças de metal para calçado; vestuário 

desportivo; vestiário para corrida; uniformes para atletas; vestuário para treino; vestuário 

exterior; casações; vestidos tradicionais Coreanos; roupa interior; camisolas de lã; camisas; 

peúgas; meias; luvas (vestuário); abafos para as orelhas (vestuário); abafos para os pés, sem 

ser aquecidos electricamente; lenços estampados (lenços); xailes; lenços de cabeça; grava-

tas; bonés (chapelaria); vestuário impermeável; cintos (vestuário); e vestuário.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114554

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

 地址 Endereço : 11, Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Agências de promoção de vendas, serviços de vendas a retalho e por grosso a partir de um 

sítio na internet para vendas de mercadorias gerais; agências de promoção de vendas, ser-

viços de vendas a retalho e por grosso relacionados com vestuário, vestuário exterior, casa-

cões, roupa interior, camisolas de lã, camisas, joalharia, sacos, carteiras, calçado, sapatos, 

chapéus-de-chuva, vestuário de cama, artigos desportivos, equipamento para alpinistas, 

tendas, artigos ópticos, tecidos, relógios de parede e mesa, relógios, brinquedos, artigos de 

papelaria, acessórios de moda, cosméticos, bonés, chapéus, e artigos para campismo; publi-

cidade; e propaganda.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114555

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

 地址 Endereço : 11, Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Agências de promoção de vendas, serviços de vendas a retalho e por grosso a partir de um 

sítio na internet para vendas de mercadorias gerais; agências de promoção de vendas, ser-

viços de vendas a retalho e por grosso relacionados com vestuário, vestuário exterior, casa-

cões, roupa interior, camisolas de lã, camisas, joalharia, sacos, carteiras, calçado, sapatos, 

chapéus-de-chuva, vestuário de cama, artigos desportivos, equipamento para alpinistas, 

tendas, artigos ópticos, tecidos, relógios de parede e mesa, relógios, brinquedos, artigos de 

papelaria, acessórios de moda, cosméticos, bonés, chapéus, e artigos para campismo; publi-

cidade; e propaganda.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114556

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : 易研信息科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場13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 : 35

[511] 服務 Serviços : 將信息編入計算機數據庫，計算機數據庫信息系統化。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/114557

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : 易研信息科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場13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 : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件出租，研究和開發（替他人），計算機系統設計，計算機程序複製，把有形的數據或

文字轉換成電子媒體，計算機軟件諮詢，提供互聯網搜尋引擎。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/114558

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : 天下一集團有限公司

   One Cool Group Limited

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心23C

   Unit 23C, MG Tower, No.133 Hoi Bun 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 錄音帶；錄像帶；CD盤（音像）；盒式錄像帶；光盤（音像）；電影攝影機；電影膠片剪輯設備；

放映設備；動畫片；曝光膠卷；已曝光的電影膠片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114559

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : 天下一集團有限公司

   One Cool Group Limited

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心23C

   Unit 23C, MG Tower, No.133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong



21074 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 42 期 —— 2016 年 10 月 19 日

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 電影膠片出租；除廣告片外的影片製作；演出製作；電影放映；錄像帶剪輯；攝影；錄像帶錄製；

電影膠片的分配（發行）；娛樂；演出。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114569

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : 新華豐裝修工程有限公司

   NEW WA DECORATION ENGINEERING LIMITED

 地址 Endereço : 澳門黑沙環第六街20號合時工業大廈1樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明、加溫、蒸氣、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生設備裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 整體為漸變金色，文字為白色。 

[210] 編號 N.º : N/114570

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[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 : 21

[511] 產品 Produtos : Estojos para bases de maquilhagem; utensílios cosméticos; estojos de toucador; estojos 

de toilette guarnecidos; utensílios de toilette; pentes; escovas de unhas; aparelhos para a 

remoção de maquilhagem (não eléctricos); pulverizadores de perfume; caixas para pó com-

pacto; escovas de cabelo; escovas para uso cosmético; escovas de maquilhagem; borlas para 

pó-de-arroz; esponjas de toilette; esponjas para sombras de olhos; suportes para delinea-

dores de olhos ou delineadores de lábios; estojos para cremes cosméticos; distribuidores de 

aerossóis, não para uso medicinal.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114573

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : 周庭安

   CHOU TING AN

 地址 Endereço : 中國台灣新北市板橋區吳鳳路50巷75弄6號2樓

   2F., No.6, Aly. 75, Ln. 50, Wufeng Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : 紡織用纖維；包裝用非金屬線；捆綁用非金屬線；粗麻袋；貯存包裝用布袋；非橡膠或塑膠製填

塞包裝材料；填塞用稻草；非橡膠或塑膠製緩衝包裝材料；墊襯填塞用填棉；瓶用乾草包裝物；

填塞用廢棉；填塞用棉絮；填塞用羊毛；已加工羊毛；麻繩；包裝繩；捆束用紗線。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114574

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : 王棟 

 地址 Endereço : 中國天津市和平區泰隆路泰隆里22號101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 : 火鍋店；飯店；自助餐廳；餐廳；涮涮鍋店；提供餐飲服務；備辦餐飲；複合式餐廳；咖啡廳；酒

吧。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114575

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : HILLMAN MATTRESS MANUFACTORY LIMITED

 地址 Endereço : 2nd Floor, Yau Tong Industrial Building, 2 Shung Shun Street, Yau 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 : 24

[511] 產品 Produtos : 裝飾織品、織物、紡織織物、大麻織物、棉織品、床罩、被子、床墊遮蓋物、床單（紡織品）、鴨

絨被、傢俱遮蓋物、毛織品、床單和枕套、蚊帳、編織織物、床上用覆蓋物、繡花枕套、床上用

毯、紡織品傢俱罩。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114579

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : 何雪梅 

 地址 Endereço : 澳門提督馬路89號A-B聯豐樓1樓B座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮水，沐浴露，洗面奶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114581

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Landing Jeju Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 217 Nokchabunjae-ro, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju Special Self-Governing Province, 

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 : Óculos; instrumentos de controlo de caldeiras; dispositivos de montagem para câmaras e 

monitores; lentes; sistemas de videoconferência; transceptores de rádio; telefones inteligen-

tes; óculos; óculos de sol; capas para telemóveis; software de computador; software de apli-

cação para telefones inteligentes; aparelhos e instrumentos eléctricos de áudio e de vídeo; 

hardware de computador e periféricos de computador; suportes electrónicos pré-gravados 

com música; suportes electrónicos não musicais pré-gravados (excluindo software de com-

putador); certificados de oferta móveis descarregáveis; publicações electrónicas, descarre-

gáveis; capacetes de protecção; aparelhos e instrumentos fotográficos; luvas com pontas dos 

dedos condutoras para poderem ser usadas com dispositivos electrónicos manuais de ecrã 

táctil (acessórios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114582

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Landing Jeju Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 217 Nokchabunjae-ro, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju Special Self-Governing Province, 

Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cola para uso em papelaria ou uso doméstico; autocolantes; produtos de impressão; má-

quinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); moldes em papel; 
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artigos de papelaria; livros; papel; papel higiénico; molas para notas; caixas de papel; capas 

de papel para estofos; cartões de crédito de papel (sem serem magnéticos); produtos de im-

pressão (com excepção de livros e periódicos); ilustrações; esculturas feitas de papel machê; 

impressões fotográficas; letreiros de papel ou cartão; adesivos para uso doméstico (sem ser 

para uso em papelaria); sacos de lixo de papel ou de plástico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114583

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Landing Jeju Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 217 Nokchabunjae-ro, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju Special Self-Governing Province, 

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 : Sacos; porta-moedas; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol [guarda-sóis]; tripas para fazer 

salsicharia; estojos de cosméticos portáteis (vendidos vazios); roupas para animais de esti-

mação; couro; imitação de couro; caixas feitas de couro; envelopes, de couro, para embala-

gem; guarnições de couro para móveis; correias de couro para patins; bastões; alcofas [sacos] 

manjedoiras; válvulas de couro; arreios para cavalos; trelas de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114584

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Landing Jeju Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 217 Nokchabunjae-ro, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju Special Self-Governing Province, 

Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Camas e colchões; móveis; espelhos [vidro prateado]; molduras; bengaleiros para chapéus-

-de-chuva; cestas, não metálicas; balões de publicidade; mastros de bandeiras; placas co-

memorativas (não metálicas); barris (sem ser em metal ou alvenaria); caixas de madeira 

ou plástico; tubos de plástico para expedição de correspondência; buchas não metálicas; 

aplicações murais decorativas (sem ser em matérias têxteis); espanta-espíritos decorativos; 

artigos de cama, com excepção da roupa; cartões-chave de plástico, não codificados e não 

magnéticos; obras de arte em madeira, cera, gesso ou de plástico; manequins; leques de 

mão.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114585

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Landing Jeju Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 217 Nokchabunjae-ro, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju Special Self-Governing Province, 

Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Recipientes para uso doméstico; utensílios de cozinha, não eléctricos; utensílios de mesa, 

excepto facas, garfos e colheres; recipientes com isolamento térmico para alimentos e be-

bidas; recipientes para beber; caçarolas não-eléctricas; copos sem pé de metais não precio-

sos; chávenas; aparelhos para preparação de alimentos e bebida para uso doméstico (não-

-eléctricos); baldes; garrafas (excepto vasos); recipientes para arroz; cerâmicas para uso 

doméstico; utensílios cosméticos; escovas de dentes; ferramentas de limpeza e utensílios de 

lavagem (excepto eléctricos); letreiros em porcelana ou vidro; obras de arte feitas de vidro; 

caixas de vidro; tampas de vidro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114586

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Landing Jeju Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 217 Nokchabunjae-ro, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju Special Self-Governing Province, 

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 : Vestuário; sapatos; bonés; cintos para dinheiro (vestuário); vestuário para desporto; sobre-

tudos (excepto vestuário de uso exclusivo para desporto e vestidos tradicionais da Coreia); 

batas para médicos; vestidos tradicionais coreanos (hanbok); roupa interior; peúgas; lenços 

de cabeça e pescoço; máscaras de Inverno para o rosto (vestuário); cintos (vestuário); ves-

tuário impermeável; anoraques; leotards e collants para senhoras, homens e crianças de 

nylon, algodão ou outras fibras têxteis; uniformes; cuecas para senhora, calções e cuecas; 

hosiery.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114587

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Landing Jeju Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 217 Nokchabunjae-ro, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju Special Self-Governing Province, 

Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos; bonecas; brinquedos; jogos; equipamento para coleccionar insectos; brinque-

dos para animais domésticos; ornamentos para árvores de Natal (excepto artigos de ilu-

minação e confeitaria); carrosséis de feiras; cera para esquis; artigos desportivos (excepto 

artigos de golfe/artigos de escalada); arneses para alpinistas; sacos de golfe com ou sem 

rodas; bolas de golf; luvas de golfe; tacos de golfe; equipamento de pesca; bastões de majo-

rettes; engodos para caça ou pesca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114588

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Landing Jeju Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 217 Nokchabunjae-ro, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju Special Self-Governing Province, 

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 : Publicidade e consultadoria de gestão de negócios; informações comerciais e serviços de 

assessoria em contabilidade; serviços de secretariado e de escritório; gestão e transacções 

de negócios relacionadas com trabalhos de escritório; serviços de hipermercados; serviços 

de centro comercial abrangente prestados através da Internet; serviços de supermercados; 

serviços de colocação de empregados; publicidade; contabilidade; gestão de negócios de 

estâncias hoteleiras; gestão de negócios para hotéis; prestação de informações sobre em-

prego; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de agência de 

importação e exportação; leilões; serviços de secretariado; aluguer de máquinas de venda 

automática; serviços de lojas retalhistas; serviços retalhistas de supermercados e lojas de 

conveniência.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114589

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Landing Jeju Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 217 Nokchabunjae-ro, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju Special Self-Governing Province, 

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 : Planeamento de espectáculos; aluguer de cenários de palcos; aluguer de gravações de 

áudio; publicação de livros; serviços de clube nocturno (entretenimento); operação de bi-

bliotecas; operação de galerias de arte; tutoria; escolas infantis; organização e realização 

de eventos educativos; serviços de educação e de formação profissional; fornecimento e 

exploração de instalações desportivas; exploração de instalações de natação; fornecimento 
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e exploração de instalações de diversão; casinos; serviços de repórteres de notícias; ades-

tramento de animais; planeamento de festas; exploração de parques; serviços de parques 

de diversões; serviços de jardim zoológico; exploração de jardins botânicos; prestação de 

serviços de parques aquáticos; exploração de florestas de recreação natural; exploração de 

parques temáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114590

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Landing Jeju Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 217 Nokchabunjae-ro, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju Special Self-Governing Province, 

Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Aluguer de equipamento de campismo; aluguer de quartos; lares para idosos; creches; for-

necimento de alojamento para animais; aluguer de salas de reunião; aluguer de aparelhos 

de cozinha; exploração de cafés para crianças; stands com fornecimento de refrigerantes 

e alimentos; prestação de serviços de pousada; serviços de hotel; serviços de condomínios 

(alojamento temporário); serviços de hospedagem em resorts; serviços de reservas de ho-

téis; serviços de alojamento para membros; serviços de casas de férias; serviços de agência 

para reserva de alojamento temporário; reservas de alojamento temporário; preparação de 

alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de café; pubs.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114592

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Sunny Hill International Worldwide Limited

 地址 Endereço : No.2 Jalan Semtec 2, Semtec Park, 43500 Semenyih, Selangor, Malásia

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Máscaras de beleza (incluindo mas não limitadas a ingredientes com o pó de pérola ou o 

extracto de aloés); Máscaras de Beleza; Leite de amêndoas e de limpeza para uso cosméti-

co; Óleo de Amêndoas e Jasmim; Sabões e sabonetes de Amêndoas; Sabonetes e produtos 

de higiene Anti-transpirantes; Óleos essenciais: para aromas, aromatizantes para bebidas, 

aromatizantes para bolos, de limão, de menta, de rosas e de sidra; Essência de Badiana, de 

bergamota e de menta; Preparações cosméticas para Banhos; Pedras, sabão e tintas para 

a barba; Produtos para barbear; Batons para os lábios; Produtos para os cuidados da boca 

que não sejam para uso médico; Cremes para o branqueamento da pele; Preparações cos-

méticas para o bronzeamento da pele; Preparações para a ondulação, substâncias coloran-

tes,  tintas e lacas para os cabelos; Cera para bigodes e depilação; Champôs; Cosméticos; 
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Preparações adelgaçantes, tinturas, cremes e estojos de cosmética; Motivos decorativos 

para o uso cosmético; Preparações para limpeza de dentaduras; Gel para o branqueamen-

to dentário; Dentífricos; Depilatórios e preparações depilatórias; Descolorantes para uso 

cosmético; Sabões desinfectantes, desodorizantes, anti-transpirantes, medicinais e anti-

transpirantes para os pés; Desodorizantes para uso pessoal; Extractos de flores para perfu-

maria; Gorduras para uso cosmético; Incenso e paus de incenso; Lápis para sobrancelhas e 

para uso cosmético; Lenços impregnados de loções cosméticas; Loções capilares, para uso 

cosmético e pós-barba; Pó e produtos de maqulhagem e para remover maquilhagem;  Neu-

tralizantes para permanentes; Óleos para higiene pessoal, para perfumes e essências e para 

uso cosmético; Produtos cosméticos para pestanas; Pomadas para uso cosmético; Aerossóis 

para refrescar o hálito; Pó de talco para a higiene pessoal; Produtos para o cuidado, poli-

mento e vernizes para as unhas; todos incluídos na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde.

[210] 編號 N.º : N/114593

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Sunny Hill International Worldwide Limited

 地址 Endereço : No.2 Jalan Semtec 2, Semtec Park, 43500 Semenyih, Selangor, Malásia

 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Comprimidos ou bebidas com as substâncias dietéticas adaptados para fins médicos (in-

cluindo mas não limitados a «cordyceps sinensis mycelium», ginseng, raízes de bardana e 

ninhos de andorinha); Açúcar de leite; Açúcar para uso médico; Água branca, de melissa 

para uso farmacêutico, do mar para banhos medicinais, mineral para uso médico e termal; 

Alimentos e preparações à base de albumina para uso médico; Alcaçuz para uso farma-

cêutico; Alcalinos para uso farmacêutico; Alcalóides para uso médico; Álcool para uso 

farmacêutico e para uso médico; Aldeídos para uso farmacêutico; Algicidas; Algodão anti-

-séptico, asséptico, hidrófilo, e para uso médico; Alimentos dietéticos adaptados para uso 

médico; Alimentos para bebés; Leite de amêndoas para uso farmacêutico, Amido para uso 

dietético ou farmacêutico, Aminoácidos para uso médico, Analgésicos; Anéis anti-reuma-

tismais e para calos dos pés; Anestésicos; Essência de aneto para uso médico, Casca de an-

gustura para uso médico; Antelmínticos; Chás antiasmáticos; Antibióticos; Artigos e lápis 

anti-enxaqueca, Bálsamo anti-gelo para uso farmacêutico; Produtos anti-hemorroidais; Re-

médios anti-transpirantes; Produtos antiúricos; Óleos medicinais e de fígado de bacalhau; 

Preparações, caldos e meios para culturas bacteriológicas; Bálsamos para uso médico; Pre-

parações terapêuticas para o banho; Sais para banhos de águas minerais; Banhos de oxigé-

nio, medicinais e vaginais; Bebidas medicinais; Bicarbonato de sódio para uso farmacêu-

tico; Biocidos; Preparações biológicas para uso médico; Bombons medicinais; Bromo para 

uso farmacêutico; Preparações para broncodilatadores; Preparações medicinais para o 

crescimento dos cabelos; Preparações à base de cal para uso farmacêutico; Calças e calções 

absorventes para incontinentes, higiénicos e para a menstruação; Óleo de cânfora e cânfora 

para uso médico; Pó de cantáridas; Cápsulas para medicamentos e para uso farmacêutico; 

Carbolíneo; Casca de cróton; Cascas de árvores para uso farmacêutico; Produtos farmacêu-
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ticos para tratar a caspa; Cauchu e cáusticos para uso farmacêutico; Éster e éter de celulose 

para uso farmacêutico; Cinchona para uso médico; Cloral hidratado para uso farmacêutico; 

Clorofórmio; Colírio; Colódio para uso farmacêutico; Casca de condurango para uso médi-

co; Confeitaria medicinal; Contraceptivos químicos; Creme de tártaro e Creosoto para uso 

farmacêutico; Decocções para uso farmacêutico; Desinfectantes para uso higiénico; Pão 

para diabéticos; Bebidas, substâncias e alimentos dietéticos para uso médico e adaptados 

para uso médico; Digestivos para uso farmacêutico; Digitalina; Diuréticos; Drogas para 

uso médico; Elixires; Chás de emagrecimento para uso médico; Enzimas e preparações 

enzimáticas para uso médico; Ergotina para uso farmacêutico; Ervas medicinais; Ervas 

para fumar, para uso médico; Ésteres, éteres, eucalipto e eucaliptol para uso farmacêuti-

co; Farinhas para uso farmacêutico incluindo de linhaça, peixe e cereais; Farinhas lácteas 

para bebés; Produtos Farmacêuticos; Febrífugos; Fenol, fermentos e fermentos lácteos para 

uso farmacêutico; Fibras vegetais comestíveis, não nutritivas; Flores de enxofre para uso 

farmacêutico; Fosfatos para uso farmacêutico; Funcho para uso médico; Fungicidas; Ácido 

gálico para uso farmacêutico; Gelatina, geleia de petróleo e Geleia real para uso médico; 

Genciana para uso farmacêutico; Germicidas; Glicerina para uso médico; Glicerofosfa-

tos; Glicose, gomas e gomas-gutas para uso médico; Gorduras para uso médico; Guaiacol 

para uso farmacêutico; Bálsamo de Gurjum para uso médico; Hematogene; Hemoglobina; 

Hidrastina; Hidrastinina; Hormonas para uso médico; Infusões medicinais; Iodeto e Iodo 

para uso farmacêutico; Iodofórmio; Musgo da irlanda para uso médico; Isótopos para uso 

médico; Jalapa; Jujuba medicinal; Lactose; Lama para banhos; Lamas e sedimentos medi-

cinais; Laxantes; Lecitina para uso médico; Leite maltado para uso médico; Levedura para 

uso farmacêutico; Linimentos; Lupulina e extractos de lúpulo para uso farmacêutico; Mag-

nésia e malte para uso farmacêutico; Estojos completos e portáteis para medicamentos; 

Medicamentos para uso humano; Bebidas, chás, ervas, infusões, óleos e raízes medicinais; 

Mentol; Molesquine para uso médico; Nervinos; Complementos nutricionais para uso mé-

dico; Opodeldoque; Produtos de opoterapia e de organoterapia; Pastilhas elásticas para uso 

médico; Pastilhas para uso farmacêutico; Produtos farmacêuticos para os cuidados da pele; 

Pepsinas e peptonas para uso farmacêutico; Pílulas para uso farmacêutico; Pó de piretro e 

de cantáridas; Pomadas para uso médico; Pulseiras anti-reumatismais; Purgativos; Quássia 

e quebracho para uso médico; Preparações e ungentos para o tratamento de queimaduras 

e queimaduras do sol; Preparações químico-farmacêuticas; Quina, quinino, quinoleina e 

rádio para uso médico; Salsaparrilha para uso médico; Medicamentos seroterapêuticos; 

Soporíficos; Soros; Subnitrato de bismuto para uso farmacêutico; Sulfamidas; Suplementos 

alimentares minerais; Tártaro e terebintina para uso farmacêutico; Tisanas; Tónicos; Tran-

quilizantes; Vermífugos; Vesicantes; Preparações de vitaminas; Xaropes para uso farma-

cêutico; todos incluídos na classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde.

[210] 編號 N.º : N/114594

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Sunny Hill International Worldwide Limited

 地址 Endereço : No.2 Jalan Semtec 2, Semtec Park, 43500 Semenyih, Selangor, Malásia

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Ninhos de andorinha, pó de pérola e longan seco; Albumina, extractos de algas e alginatos 

para uso alimentar; Algas alimentícias tostadas; Alimentos à base de peixe; Bebidas lácteas 

com predominância de leite; Caldos; Preparações para fazer caldos; Caldos concentrados; 

Caldos de carne; Carne; Extractos de carne; Geleias de carne; Carne de porco; Carne em 

conserva; Carne enlatada; Carnes salgadas; Cascas de frutas; Caviar; Charcutaria; Com-

potas; Crisálidas de bichos da seda para alimentação humana; Ervas de horta conservadas; 

Pastas e pâtés de fígado; Pedaços de fruta; Polpa de fruta; Lanches e snacks à base de fruta; 

Saladas e polpa de fruta; Frutas congeladas, cozidas, cristalizadas, em conserva e em lata; 

Geleias de frutos; Frutos conservadas em álcool; Frutos conservados; Gelatina para uso ali-

mentar; Compotas de gengibre; Gorduras alimentícias; Iogurtes; Lacticínios; Preparações 

para sopas de legumes; Saladas de legumes; Legumes cozinhados, em conserva, enlatados, 

fermentados e secos; Lentilhas em conserva; Manteiga; Marisco não vivo; Ninhos de pássa-

ros comestíveis; Pectina para uso alimentar; Peixe em conserva, em salmoura, enlatado, em 

conserva e não vivo; Pickles; Grãos de soja; Leite de soja; Tahini; Tâmaras; Tofu; Polpa e 

puré de tomate; Trufas em conserva; Tutano animal para uso alimentar; todos incluídos na 

classe 29.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde.

[210] 編號 N.º : N/114595

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Sunny Hill International Worldwide Limited

 地址 Endereço : No.2 Jalan Semtec 2, Semtec Park, 43500 Semenyih, Selangor, Malásia

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Ninhos de andorinha com mel, ninhos de andorinha com açúcar cândi e aloés com açúcar 

cândi; ninhos de andorinha instantâneos (açúcar cândi); Ninhos de andorinha comestí-

veis em forma de pronto a comer (com açúcar em pedra); Açafrão; Confeitaria de Açucar; 

Açúcar cristalizado para uso alimentar; Adoçantes naturais; Alcaçuz; Alcaparras; Gelados 

alimentares; Essências para alimentos; Alimentos farináceos; Amido para uso alimentar; 

Produtos aromáticos para uso alimentar; Aromatizantes para bebidas e bolos; Arroz; Bolos 

de Arroz; Lanches e snacks à base de arroz; Alimentos à base de aveia; Farinha e flocos de 

aveia; Aveia descascada e moida; Bebidas à base de cacau, de café, de chá e de chocolate; 

Biscoitos, bolachas e bolos; Bombons e brioches; Farinha, flocos, lanches, papas e prepara-

çòes à base de cereais; Cereal moído e torrado; Cevada descascada e esmagada; Chá; Chi-

cória; Condimentos; Confeitaria e Pastelaria; Ervas e algas para condimentos; Fermento 

em pó e para massas; Glúten e glicose para uso alimentar; Infusões não medicinais; Leve-

duras; Maçapão; Maltose; Massas alimentícias farináceas; Mel; Melaço para uso alimentar; 

Própolis para consumo humano; Talharim; Temperos; Vinagre; todos incluídos na classe 

30.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde.

[210] 編號 N.º : N/114596

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/19

[730] 申請人 Requerente : Sunny Hill International Worldwide Limited

 地址 Endereço : No.2 Jalan Semtec 2, Semtec Park, 43500 Semenyih, Selangor, Malásia

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Informação e aconselhamento comerciais aos consumidores - lojas de aconselhamento; Ac-

tualização de material publicitário; Administração comercial de licenças de produtos e de 

serviços de terceiros; Afixação de cartazes; Agências de importação e exportação; Distri-

buição de amostras; Apresentação de produtos em qualquer meio de comunicação para fins 

de venda a retalho; Decoração de montras; Demonstração de produtos; Difusão de anún-

cios publicitários; Distribuição de material publicitário [folhetos, prospectos, impressos, 

amostras]; Organização de exposições e feiras para fins comerciais ou publicitários; Promo-

ção de vendas para terceiros; Publicação de textos publicitários; Publicidade; Publicidade 

de exterior; Publicidade on-line em rede informática; Publicidade por correspondência; 

Publicidade radiofónica; Publicidade televisiva; Preparação de colunas publicitárias; Actua-

lização, aluguer e difusão de material publicitário; todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde.

[210] 編號 N.º : N/114597

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 吳金水 

 地址 Endereço : 澳門羅白沙街49號昌明花園銀星閣8樓K座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵包，糕點。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/114598

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 德誠黃金集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省長樂市鶴上珠寶創意園999號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；貴重金屬合金；首飾盒；貴重金屬盒；貴重金屬藝術品；寶石；戒指

（首飾）；次寶石；銀飾品；小飾物（首飾）；象牙（首飾）；未加工或半加工墨玉；人造珠寶；黃

琥珀色寶石；手鐲（首飾）；鏈（首飾）；珍珠（珠寶）；裝飾品（珠寶）；電子鐘錶；錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114599

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 德誠黃金集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省長樂市鶴上珠寶創意園999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 : 廣告；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）；人事管理諮詢；商業管理顧問；計算機數據庫信息系統化；計算機文檔管

理；會計；商業信息；統計資料匯編；組織商業或廣告展覽；市場研究；商業管理諮詢；辦公機

器和設備出租；在計算機檔案中進行數據檢索（替他人）；計算機網絡上的在線廣告；廣告材料

更新。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114600

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 羅錄寧 

 地址 Endereço : 中國陝西省寶雞市陳倉區拓石鎮拓石村二組89號付1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；餐廳；快餐館；咖啡館；旅館預訂；養老院；日間托兒所

（看孩子）；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/114601

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 德誠黃金集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省長樂市鶴上珠寶創意園999號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；貴重金屬合金；首飾盒；貴重金屬盒；貴重金屬藝術品；寶石；戒指

（首飾）；次寶石；銀飾品；小飾物（首飾）；象牙（首飾）；未加工或半加工墨玉；人造珠寶；黃

琥珀色寶石；手鐲（首飾）；鏈（首飾）；珍珠（珠寶）；裝飾品（珠寶）；電子鐘錶； 錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114602

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 德誠黃金集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省長樂市鶴上珠寶創意園999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 : 廣告；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）；人事管理諮詢；商業管理顧問；計算機數據庫信息系統化；計算機文檔管

理；會計；商業信息；統計資料匯編；組織商業或廣告展覽；市場研究；商業管理諮詢；辦公機

器和設備出租；在計算機檔案中進行數據檢索（替他人）；計算機網絡上的在線廣告；廣告材料

更新。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114611

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : Habana Holdings, LLC

 地址 Endereço : 757 Fulton Street, Brooklyn, New York 11217, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館，餐廳，餐館，酒吧，提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

 

[210] 編號 N.º : N/114612

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22



N.º 42 — 19-10-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 21087

[730] 申請人 Requerente : Habana Holdings, LLC

 地址 Endereço : 757 Fulton Street, Brooklyn, New York 11217, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館，餐廳，餐館，酒吧，提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114613

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 風尚數位科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市大安區光復南路102號3樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告版面設計；廣告企劃；網路廣告設計；為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服

務；廣告；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；廣告材料更新；廣告製作；廣告

宣傳；樣品散發；為他人促銷產品服務；計算機網絡上的在線廣告；替他人推銷；拍賣；市場研

究；市場分析；市場調查；商業調查；廣告空間出租；網路購物（電子購物）；電視購物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114614

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 風尚數位科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市大安區光復南路102號3樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 圖書出版；書籍出版；書刊之發行；雜誌之出版；雜誌之發行；安排和組織專家討論會；安排和

組織會議；安排和組織培訓班；安排和組織專題研討會；舉辦講座；廣播和電視節目製作；電

視文娛節目；攝影棚出租；表演場所出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114615

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 路安株式會社

   RUAN KABUSHIKI KAISHA (RUAN CO., LTD.)

 地址 Endereço : 日本國東京都中央區銀座8-10-2（郵編：104-0061）

   8-10-2, Ginza, Chuo-Ku, Tokyo 104-0061, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 噴髮膠，頭髮定型劑，定型液，頭髮及頭皮用化妝製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114618

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : Orange Brand Services Limited

 地址 Endereço : 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; serviços bancários; seguros; assuntos financeiros; assuntos monetá-

rios; seguros e financiamento de aparelhos, sistemas e instalações de telecomunicações; 

fornecimento de instalações e serviços de cartões de crédito; fornecimento de transferência 

electrónica de fundos e instalações de transacções on-line; processamento dos pagamentos 

para a aquisição de bens e serviços através de redes de comunicação electrónicas; serviços 

de pagamento automático; bancárias electrónicas através de uma rede informática global 

(operações bancárias através da Internet); processamento de pagamentos electrónicos atra-

vés de uma rede informática global; transferência de fundos electrónicos por meio de redes 

de telecomunicações; serviços de pagamento através de aparelhos e dispositivos de teleco-

municações sem fios; serviços de garantia de ordens de pagamento em dinheiro; serviços de 

processamento de pagamentos; transferência de divisas electrónicas; serviços de pagamen-

to sem contacto; serviços de investimento e de gestão de fundos; administração de fundos e 

investimentos; serviços financeiros informatizados; prestação de serviços de avaliação on-

-line; assuntos imobiliários; gestão e informação e aconselhamento de propriedade imobi-

liária relacionada com o acima referido; fornecimento de informação financeira; cotações 

da bolsa de valores; serviços de informação sobre títulos e acções; corretagem de acções 

e obrigações; actividades de angariação de fundos; colectas de beneficência, organização 

de colectas e organização de actividades de angariação de fundos; patrocínio financeiro; 

serviços de desconto; serviços de informação e assessoria relacionados com seguros, assun-

tos financeiros, assuntos monetários, banco directo (homebanking) e operações bancárias 

através da Internet (internet banking), informação sobre títulos e acções, corretagem de 

acções e obrigações, fornecido on-line a partir de uma base de dados informática ou pela 

Internet; serviços de assessoria, informação e consultoria relacionados com os todos acima 

mencionados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114623

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA KINKANDO (KINKANDO CO., LTD.)

 地址 Endereço : 1-34-14 Sangenjaya, Setagaya-ku, Tokyo 154-0024, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Agentes medicinais antipruriginosos; agentes anti-inflamatórios; agentes farmacêuticos 

para a epiderme; sprays de arrefecimento instantâneo para os primeiros socorros em contu-

sões, entorses, queimaduras da pele; sprays medicinais de arrefecimento instantâneo para 

o alívio do calor e da fadiga; sprays de arrefecimento instantâneo antipirético; sprays medi-

cinais de arrefecimento instantâneo para refrescar; sprays de refrigeração tópica para uso 

medicinal e terapêutico; agentes de prevenção de germes para as mãos, agentes antimicro-

bianos para as mãos; preparações de prevenção de germes e agentes antimicrobianos para 

uso na cozinha; preparações de prevenção de germes e agentes antimicrobianos para quar-

tos de banho; eliminadores e preparações neutralizantes de odores para uso em fraldas; eli-

minadores e preparações neutralizantes de odor para uso em sapatos; desodorizantes para 

a sanita; desodorizantes para resíduos de cozinhas; sprays desodorizantes (não para fins 

industriais); sprays desodorizantes (não para uso pessoal); sprays líquidos antibacterianos 

(não para fins industriais); sprays líquidos antibacterianos (não para uso em lavandaria); 

linimentos; mentol; loções para uso farmacêutico; líquidos antipruriginosos; colutórios 

(gargarejos para uso medicinal); repelentes de insectos; preparações dermatológicas para o 

tratamento de picadas e mordeduras de insectos; preparações farmacêuticas; analgésicos; 

linimentos para o alívio da dor; insecticidas; papel reagente para uso medicinal; emplastros 

adesivos; ligaduras para pensos; papel apanha-moscas; papel anti-traça; suplementos ali-

mentares para humanos; preparações farmacêuticas para o cuidado da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114624

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras 

comestíveis; carne para consumo humano [fresca, refrigerada ou congelada]; animais aquá-

ticos destinados ao consumo humano [não vivos, frescos, refrigerados ou congelados]; pro-

dutos alimentares enlatados incluídos nesta classe; produtos lácteos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114625

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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 : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope 

de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); espe-

ciarias; gelo para refrescar; rebuçados; mel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114626

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas e florestais e grãos não incluídos noutras classes; animais 

vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; 

malte; legumes frescos; frutos frescos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114627

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras 

comestíveis; carne para consumo humano [fresca, refrigerada ou congelada]; animais aquá-

ticos destinados ao consumo humano [não vivos, frescos, refrigerados ou congelados]; pro-

dutos alimentares enlatados incluídos nesta classe; produtos lácteos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114628

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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 : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope 

de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); espe-

ciarias; gelo para refrescar; rebuçados; mel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114629

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas e florestais e grãos não incluídos noutras classes; animais 

vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; 

malte; legumes frescos; frutos frescos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114630

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras 

comestíveis; carne para consumo humano [fresca, refrigerada ou congelada]; animais aquá-

ticos destinados ao consumo humano [não vivos, frescos, refrigerados ou congelados]; pro-

dutos alimentares enlatados incluídos nesta classe; produtos lácteos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114631

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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 : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope 

de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); espe-

ciarias; gelo para refrescar; rebuçados; mel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114632

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas e florestais e grãos não incluídos noutras classes; animais 

vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; 

malte; legumes frescos; frutos frescos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114633

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : Fidia Farmaceutici S.p.A.

 地址 Endereço : Via Ponte Della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, medicinais e veterinárias; produtos higiénicos para uso medi-

cinal; alimentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para 

bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; 

materiais para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para des-

truição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114634

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : Fidia Farmaceutici S.p.A.

 地址 Endereço : Via Ponte Della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114635

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : Hamada Soy Sauce Co, Ltd

 地址 Endereço : 6-9-1 Oshima, Kumamoto-shi-nishiku, Kumamoto Prefecture, 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 : 味噌豆瓣醬；沙拉醬；烹飪醬汁；濃縮調味醬汁；醬油；醬汁；調味料；香料；照燒醬汁。  
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[540] 商標 Marca : 

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

2016/08/03 40201612573U 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/114636

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : Hamada Soy Sauce Co, Ltd

 地址 Endereço : 6-9-1 Oshima, Kumamoto-shi-nishiku, Kumamoto Prefecture, 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 : 味噌豆瓣醬；沙拉醬；烹飪醬汁；濃縮調味醬汁；醬油；醬汁；調味料；香料；照燒醬汁。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/08/03 40201612574S 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/114638

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 陳文妮 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安中心區N5區宏發領域3棟2105 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 智能手錶；穿戴式行動追蹤器；揚聲器音箱；頭戴式耳機；3D眼鏡；潛水用耳塞；計步器；照相

機；電子防盜裝置；電池；測量儀器；立體視鏡；電線；訓練動物用電子項圈；考勤機；衡量器

具；視頻顯示器；發光式電子指示器；電解裝置；工業用放射設備；熱調節裝置。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114639

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 王福才 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區沿河南路瑞豐大厦2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 : 嬰兒奶粉；嬰兒食品；維生素製劑；礦物質食品補充劑；營養補充劑；醫用營養品；醫用營養飲

料；醫用營養食品；人用藥；片劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114640

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 王福才 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區沿河南路瑞豐大厦2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 : 嬰兒奶粉；嬰兒食品；維生素製劑；礦物質食品補充劑；營養補充劑；醫用營養品；醫用營養飲

料；醫用營養食品；人用藥；片劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114641

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 珊瑚服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國杭州市江幹區天城路68號（萬事利科技大廈）2幢15樓1518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；童裝；制服；大衣；T恤衫；襯衫；外套；皮衣；風衣；羽絨服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114642

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 東莞市勇敢真男孩服飾有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市虎門鎮鎮口第二工業區十二棟廠房B棟4樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告設計；商業管理輔助；市場分析；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人採購

（替其他企業購買商品或服務）；替他人推銷；開發票；電腦網絡上的線上廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114643

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 東莞市勇敢真男孩服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市虎門鎮鎮口第二工業區十二棟廠房B棟4樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告設計；商業管理輔助；市場分析；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人採購

（替其他企業購買商品或服務）；替他人推銷；開發票；電腦網絡上的線上廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114644

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 東莞市勇敢真男孩服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市虎門鎮鎮口第二工業區十二棟廠房B棟4樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告設計；商業管理輔助；市場分析；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人採購

（替其他企業購買商品或服務）；替他人推銷；開發票；電腦網絡上的線上廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114645

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 東莞市勇敢真男孩服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市虎門鎮鎮口第二工業區十二棟廠房B棟4樓 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；童裝；襯衫；皮衣（服裝）；褲子；鞋；外套；針織服裝；裙子；T恤衫；風衣；

羽絨服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114646

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 東莞市勇敢真男孩服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市虎門鎮鎮口第二工業區十二棟廠房B棟4樓 

 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；童裝；襯衫；皮衣（服裝）；褲子；鞋；外套；針織服裝；裙子；T恤衫；風衣；

羽絨服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114647

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : 東莞市勇敢真男孩服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市虎門鎮鎮口第二工業區十二棟廠房B棟4樓 

 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；童裝；襯衫；皮衣（服裝）；褲子；鞋；外套；針織服裝；裙子；T恤衫；風衣；

羽絨服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114648

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : 成都我來啦網格信息技術有限公司

   CHENGDU WOLAILA GRID INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區仁和街39號1棟1層1號
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   NO.39,1-1-1, RENHE STREET, HIGH-TECH ZONE, CHENGDU CITY, SICHUAN 

PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 保險櫃；金屬食品櫃；金屬桶；普通金屬盒；金屬包裝容器；存儲和運輸用金屬容器；金屬儲藏

盒；金屬箱；金屬信箱；金屬工具箱（空）；金屬建築物；金屬藏肉櫃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114649

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : 成都我來啦網格信息技術有限公司

   CHENGDU WOLAILA GRID INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區仁和街39號1棟1層1號

   NO.39,1-1-1, RENHE STREET, HIGH-TECH ZONE, CHENGDU CITY, SICHUAN 

PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 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；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在線市場；職業介

紹所；替他人預訂電訊服務；將信息編入計算機數據庫；計算機數據庫信息系統化；通過網站

提供商業信息；進出口代理；人事管理諮詢；人員招收。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114650

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : 成都我來啦網格信息技術有限公司

   CHENGDU WOLAILA GRID INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區仁和街39號1棟1層1號

   NO.39,1-1-1, RENHE STREET, HIGH-TECH ZONE, CHENGDU CITY, SICHUAN 

PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 貨物遞送；物流運輸；運輸；運輸信息；運輸預訂；拖運；汽車運輸；空中運輸；停車場服務；司

機服務；貨物存儲；貯藏信息；倉庫出租；能源分配；快遞（信件或商品）；郵購貨物的遞送；旅

行預訂；運輸經紀；商品包裝。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114651

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : 金華味海食品有限公司

   JINHUA WEHI FOOD CO., LTD

 地址 Endereço : 中國浙江省金華市蘭溪市蘭溪經濟開發區江南園區

   JIANGNAN GARDEN DISTRICT, LANXI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 

LANXI CITY, JINHUA CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 佐料（調味品）；調味醬油；調味品；除香精油外的調味品；味精；食品用香料（含醚和香精油

除外）；雞精（調味品）；番茄醬（調味品）；香辛料；醬油；咖啡調味香料（調味品）；茶；糖；糖

果；以穀物為主的零食小吃；麵條為主的預製食物；食鹽；食用芳香劑；家用嫩肉劑；烹飪用穀

蛋白添加劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114735

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : PANION & BF BIOTECH INC.

 地址 Endereço : 16F., No.3, Yuanqu St., Nangang District, Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥粉；草藥；草藥製品（藥用）；人用藥；藥用錠劑；補藥（藥）；醫療用食療品；醫療用食療食

品；礦物質食品補充劑；營養補充劑；醫藥；醫藥丸；非醫用營養膠囊（營養補充劑）；醫療用食

療飲品；醫療用草藥茶；藥用草藥茶；膳食纖維補充品；花粉膳食補充品；蛋白質膳食補充品；

酵母膳食補充品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114736

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : PANION & BF BIOTECH INC.

 地址 Endereço : 16F., No.3, Yuanqu St., Nangang District, Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥粉；草藥；草藥製品（藥用）；人用藥；藥用錠劑；補藥（藥）；醫療用食療品；醫療用食療食

品；礦物質食品補充劑；營養補充劑；醫藥；醫藥丸；非醫用營養膠囊（營養補充劑）；醫療用食

療飲品；醫療用草藥茶；藥用草藥茶；膳食纖維補充品；花粉膳食補充品；蛋白質膳食補充品；

酵母膳食補充品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114737

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : Uni-Charm Corporation

 地址 Endereço : 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Fraldas; fraldas-calça para bebés; fraldas descartáveis ou fraldas de papel ou celulose para 

bebés; fraldas ou fraldas de papel ou celulose sob a forma de calças para bebés; fraldas 

para bebés; cuecas-fralda de treino; pensos higiénicos; pensos protectores de cuecas (higié-

nicos); tampões para a menstruação; calções higiénicos; fraldas para incontinentes; fraldas 

de papel ou celulose para incontinentes; fraldas de papel ou celulose para incontinentes sob 

a forma de calças; almofadas para a urina; almofadas para incontinência; forros para incon-

tinência; cuecas para incontinência; calções para incontinência; fraldas para incontinência 

usadas em hospitais; fraldas para incontinência de papel ou celulose usadas em hospitais; 

fraldas para incontinência ou fraldas de papel ou celulose do tipo calças usadas em hospi-

tais; almofadas para a urina usadas em hospitais; almofadas para incontinência usadas em 

hospitais; forros para incontinência usados em hospitais; toalhetes para bebés; toalhetes 

para bebés compostos principalmente de água; toalhetes para bebés impregnados com 

ingredientes hidratantes; toalhetes para bebés para fins de esterilização; toalhetes hume-

decidos impregnados com loções farmacêuticas; toalhetes impregnados com ingredientes 

alcoólicos para a esterilização de artigos; toalhetes humedecidos com fins de esterilização 

(não alcoólicos); toalhetes humedecidos impregnados com loções de higiénicas, ingredien-

tes alcoólicos e ingredientes para esterilização para remoção de suor.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114752

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos e software para telefones móveis, telefones inteligentes, assistentes 

digitais pessoais ou computadores (incluindo os transferíveis); software de aplicação; pro-

gramas e software de computador; programas e software de jogos para consolas de jogos de 

vídeo; ficheiros de música e de som transferíveis através da Internet; ficheiros de imagens 

fixas, de filmes de animação e de filmes cinematográficos transferíveis através da Internet; 

suportes de áudio pré-gravados; suportes de vídeo pré-gravados; publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114753

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, 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 : Anúncios fornecidos através de telefones móveis, telefones inteligentes, assistentes digitais 

pessoais ou computadores através da Internet; fornecimento de espaço publicitário em 

websites on-line para telefones móveis, telefones inteligentes, assistentes digitais pessoais 

ou computadores; serviços de publicidade e promocionais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114754

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, 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 : Fornecimento de jogos on-line através de telefones móveis, telefones inteligentes, assisten-

tes digitais pessoais ou computadores; fornecimento de informações sobre jogos on-line; 

fornecimento de publicações electrónicas; organização e realização de concursos e outros 

eventos de entretenimento na área de jogos on-line; produção e distribuição de programas 

de animação televisivos; produção e distribuição de vídeos ou filmes de animação para fins 

de entretenimento; serviços de entretenimento; serviços de informação de entretenimento; 

serviços educacionais na área de jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114755

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23
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[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, 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 e software para telefones móveis, telefones inteligentes, assistentes 

digitais pessoais ou computadores (incluindo os transferíveis); software de aplicação; pro-

gramas e software de computador; programas e software de jogos para consolas de jogos de 

vídeo; ficheiros de música e de som transferíveis através da Internet; ficheiros de imagens 

fixas, de filmes de animação e de filmes cinematográficos transferíveis através da Internet; 

suportes de áudio pré-gravados; suportes de vídeo pré-gravados; publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114756

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, 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 : Anúncios fornecidos através de telefones móveis, telefones inteligentes, assistentes digitais 

pessoais ou computadores através da Internet; fornecimento de espaço publicitário em 

websites on-line para telefones móveis, telefones inteligentes, assistentes digitais pessoais 

ou computadores; serviços de publicidade e promocionais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114757

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, 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 : Fornecimento de jogos on-line através de telefones móveis, telefones inteligentes, assisten-

tes digitais pessoais ou computadores; fornecimento de informações sobre jogos on-line; 

fornecimento de publicações electrónicas; organização e realização de concursos e outros 

eventos de entretenimento na área de jogos on-line; produção e distribuição de programas 

de animação televisivos; produção e distribuição de vídeos ou filmes de animação para fins 

de entretenimento; serviços de entretenimento; serviços de informação de entretenimento; 

serviços educacionais na área de jogos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114758

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, 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 e software para telefones móveis, telefones inteligentes, assistentes 

digitais pessoais ou computadores (incluindo os transferíveis); software de aplicação; pro-

gramas e software de computador; programas e software de jogos para consolas de jogos de 

vídeo; ficheiros de música e de som transferíveis através da Internet; ficheiros de imagens 

fixas, de filmes de animação e de filmes cinematográficos transferíveis através da Internet; 

suportes de áudio pré-gravados; suportes de vídeo pré-gravados; publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114759

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, 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 : Anúncios fornecidos através de telefones móveis, telefones inteligentes, assistentes digitais 

pessoais ou computadores através da Internet; fornecimento de espaço publicitário em 

websites on-line para telefones móveis, telefones inteligentes, assistentes digitais pessoais 

ou computadores; serviços de publicidade e promocionais para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114760

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : CYGAMES, INC.

 地址 Endereço : 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, 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 : Fornecimento de jogos on-line através de telefones móveis, telefones inteligentes, assisten-

tes digitais pessoais ou computadores; fornecimento de informações sobre jogos on-line; 

fornecimento de publicações electrónicas; organização e realização de concursos e outros 

eventos de entretenimento na área de jogos on-line; produção e distribuição de programas 

de animação televisivos; produção e distribuição de vídeos ou filmes de animação para fins 

de entretenimento; serviços de entretenimento; serviços de informação de entretenimento; 

serviços educacionais na área de jogos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114761

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : ESCADA Luxembourg S.à r.l.

 地址 Endereço : 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos de sol; óculos; armações de óculos; estojos para óculos; correntes para óculos; vi-

dros ópticos; lentes de contacto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114762

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : ESCADA Luxembourg S.à r.l.

 地址 Endereço : 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; bijutaria; pedras preciosas; relógios e instrumentos cronométricos e 

suas peças, incluindo caixas, mostradores e pulseiras de relógios; caixas de apresentação 

para artigos de joalharia; caixas de apresentação para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114763

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : ESCADA Luxembourg S.à r.l.

 地址 Endereço : 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114764

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : ESCADA Luxembourg S.à r.l.

 地址 Endereço : 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, cintos [vestuário].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114765

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : 福安市愛的電器有限公司

   Fuan Aidi Electric Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國福建省福安市秦溪洋工業園區

   Qinxiyang Industrial Park Fu’an City Fujian Province People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 割草機；泵（機器）；農業機械；內燃機點火裝置；壓縮、排除、送氣用鼓風機；清洗設備；發電

機；離心泵；空氣壓縮機；船用引擎；非陸地車輛用噴氣發動機；電動清潔機械和設備；洗衣

機；排水機；混凝土攪拌機（機器）；衝床（工業用機器）；金屬加工機械；鍋爐給水調節器；刀具

（機器零件）；食品加工機（電動）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114766

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : MESSIKA GROUP SA

 地址 Endereço : 64 rue Lafayette 75009 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; sabões; perfumes; águas de toilette e de colónia; óleos essenciais para uso 

pessoal; produtos de maquilhagem; sais para o banho, sem ser para uso medicinal; pó de 
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talco para a toilette; desodorizantes para uso pessoal; loções capilares; preparações para os 

cabelos sem ser para uso médico; produtos para perfumar a roupa; fragrâncias para perfu-

mar.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/25 16/4252147 法國 França

[210] 編號 N.º : N/114767

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : MESSIKA GROUP SA

 地址 Endereço : 64 rue Lafayette 75009 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos óticos; óculos (ótica); artigos de optometrista; lentes e arma-

ções para óculos; estojos para óculos; correntes e cordões para óculos; lupas; binóculos; 

bússolas; relógios de pulso inteligentes; bolsas e estojos em couro para binóculos; telefones 

portáteis; leitores multimédia, DVD e CD e computadores; bolsas em couro para agendas 

electrónicas, estojos em couro para câmaras e para aparelhos fotográficos; bolsas para 

computadores; bolsas para máquinas fotográficas; horários electrónicos; altifalantes e am-

plificadores de som; aparelhos e instrumentos para fotografia e cinematografia; aparelhos 

e instrumentos de telecomunicações; aparelhos para o registo e a reprodução do som; tele-

fones e telemóveis; aplicações de software para computadores passíveis de download; com-

passos (instrumentos de medida); calculadoras; computadores; programas de computador 

descarregáveis; ratos e tapetes de computador; discos de vídeo e fitas gravados; programas 

e software para computadores; unidades de disco amovível (USB flash drives); publicações 

eletrónicas descarregáveis; câmaras de vídeo; capacetes de proteção para desporto.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/25 16/4252147 法國 França

[210] 編號 N.º : N/114768

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : MESSIKA GROUP SA

 地址 Endereço : 64 rue Lafayette 75009 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, malas (baús) e maletas de viagem; cofres de viagem; malas 

de mão, mochilas, sacos de viagem, sacos com rodízios; sacos porta-fatos (para viagem); 
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maletas para documentos; estojos de viagem (marroquinaria); nécessaires de maquilhagem 

(vazios); pastas de executivo; pastas (marroquinaria) (porta-documentos); porta-cartões 

(carteiras), carteiras, porta-moedas; caixas em couro ou em cartão-couro, estojos para 

chaves (marroquinaria); porta-objetos em pele, sacos (invólucros, bolsas) para embalagem; 

chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; coleiras ou vestuário para animais.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/25 16/4252147 法國 França

[210] 編號 N.º : N/114769

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : MESSIKA GROUP SA

 地址 Endereço : 64 rue Lafayette 75009 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; echarpes, xailes, estolas, cachecóis, gravatas, lenços de bolso; fitas para o cabelo 

(vestuário); roupa interior; lingerie, camisas de noite (baby doll), roupões de banho; roupa 

de banho, fatos de banho, robes de senhora, meias e peúgas; suspensórios, luvas (vestuário), 

cintos (vestuário), calçado (de uso não medicinal) e pantufas; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/25 16/4252147 法國 França

[210] 編號 N.º : N/114770

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : 潛意識俱樂部（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門得勝馬路6號德勝樓地下A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售潛水用品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，白，紅，藍色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/114771

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥，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，醫用卵磷指。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114772

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   Chan Sek Chio

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚製食品，水果罐頭，醃製水果，乾蔬菜，蛋，奶粉，食用油，加工過的堅果，乾食用菌，豆

腐製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114774

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : British American Tobacco (Brands) Inc.

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, 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 : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou manufacturado; produtos derivados de tabaco; suce-

dâneos de tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos, cigarrilhas, isqueiros; fósforos; 

artigos para fumadores; mortalhas para cigarros, tubos de cigarros, filtros para cigarros; 

aparelhos de bolso para enrolar cigarros; máquinas manuseadas manualmente para injec-

tar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; líquidos para cigarros electrónicos; pro-

dutos de tabaco para serem aquecidos; dispositivos electrónicos e suas peças para aquecer 

cigarros e tabaco.
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/114775

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoo Holdings Limited

 地址 Endereço : 2 Bentinck Street, London W1U 2FA, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços publicitários relacionados com hotéis; gestão negócios de hotéis; serviços de ex-

ploração e gestão hoteleira; serviços de gestão de hotéis para terceiros; gestão de progra-

mas de incentivo de hotéis de terceiros; gestão e exploração de hotéis de estâncias turísti-

cas e centros de conferências de negócios de terceiros; serviços de secretariado fornecidos 

por hotéis; fornecimento de informações e assessoria em matéria de preços, especificações 

e disponibilidade de produtos; localização e aquisição de produtos em correspondência à 

especificação dos clientes; promoção de produtos para terceiros; promoção de criadores, de 

produtos desenhados pelos mesmos e dos seus serviços; promoção de hotéis, clubes, bares e 

restaurantes; informações e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114776

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoo Holdings Limited

 地址 Endereço : 2 Bentinck Street, London W1U 2FA, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de discotecas; 

serviços de clubes nocturnos; planeamento e organização de festas, bailes e eventos de en-

tretenimento; prestação de serviços de clube social; exploração de instalações recreativas 

de clube; serviços de clubes de lazer; serviços de reserva de bilhetes para concertos, espec-

táculos e peças de teatro; prestação de informações relacionadas com desporto e diverti-

mento; serviços de informações e assessoria relacionados com os serviços e os benefícios 

fornecidos por clubes sociais, clubes recreativos e clubes de tempos livres; fornecimento de 

instalações de clube de tempos livres; informações a membros de clubes fornecidas através 

da internet, de bases de dados ou de outros meios electrónicos; informações, assessoria e 

consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114777

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoo Holdings Limited

 地址 Endereço : 2 Bentinck Street, London W1U 2FA, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis e de hotéis de estância turística; serviços de catering de hotéis; serviços 

de informações e reserva de hotéis; serviços de restaurante; serviços de reservas de restau-

rantes; serviços de lounge e de bar; serviços de cafés, cafetarias, cantinas, snack-bares e de 

catering; organização, reserva, exploração, administração, provisão, aluguer e reserva de 

casas de férias, casas e apartamentos turísticos, quartos de hotel, alojamento temporário, 

refeições, berçários e creches, restaurantes, bares e serviços de catering; serviços de clubes 

de vinho para o fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de consultadoria relacio-

nados com a avaliação, aquisição, fornecimento e classificação de vinhos e outras bebidas 

alcoólicas e não alcoólicas; informações de membros de clubes relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos incluídos nesta classe, conforme acima especificado, fornecidos via 

telefone, internet, bases de dados ou outros meios electrónicos; serviços de informação, as-

sessoria e consultadoria relacionados com estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114778

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoo Holdings Limited

 地址 Endereço : 2 Bentinck Street, London W1U 2FA, 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 : Prestação de cuidados de higiene e de beleza; serviços de salão de massagens e de sauna; 

prestação de serviços de estâncias termais para a saúde e bem-estar do corpo e do espírito; 

serviços de estâncias termais, nomeadamente, serviços de cuidados estéticos para o corpo, 

nomeadamente, envoltórios para o corpo, tratamentos de lama, tratamentos com algas, tra-

tamentos com cera de parafina, serviços de depilação com cera, tratamentos faciais, banhos 

de hidroterapia e esfoliação corporal; serviços de centros de beleza; serviços de salão de 

beleza; serviços de aconselhamento e informação relacionados com dieta, saúde, beleza e 

higiene; serviços de massagem; serviços de aromaterapia; serviços de manicura e pedicura; 

análises e consultas sobre nutrição; cuidados de saúde relativos à terapia de relaxamento; 

serviços de solário; serviços de banhos de estâncias termais; serviços de salas de vapor; 



N.º 42 — 19-10-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 21111

serviços de sauna; serviços de gestão de stress; conselhos sobre estilo de vida relacionados 

com questões de saúde e beleza; serviços de avaliação em matéria de manutenção da forma 

física.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114779

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoo Holdings Limited

 地址 Endereço : 2 Bentinck Street, London W1U 2FA, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços publicitários relacionados com hotéis; gestão negócios de hotéis; serviços de ex-

ploração e gestão hoteleira; serviços de gestão de hotéis para terceiros; gestão de progra-

mas de incentivo de hotéis de terceiros; gestão e exploração de hotéis de estâncias turísti-

cas e centros de conferências de negócios de terceiros; serviços de secretariado fornecidos 

por hotéis; fornecimento de informações e assessoria em matéria de preços, especificações 

e disponibilidade de produtos; localização e aquisição de produtos em correspondência à 

especificação dos clientes; promoção de produtos para terceiros; promoção de criadores, de 

produtos desenhados pelos mesmos e dos seus serviços; promoção de hotéis, clubes, bares e 

restaurantes; informações e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114780

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoo Holdings Limited

 地址 Endereço : 2 Bentinck Street, London W1U 2FA, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de discotecas; 

serviços de clubes nocturnos; planeamento e organização de festas, bailes e eventos de en-

tretenimento; prestação de serviços de clube social; exploração de instalações recreativas 

de clube; serviços de clubes de lazer; serviços de reserva de bilhetes para concertos, espec-

táculos e peças de teatro; prestação de informações relacionadas com desporto e diverti-

mento; serviços de informações e assessoria relacionados com os serviços e os benefícios 

fornecidos por clubes sociais, clubes recreativos e clubes de tempos livres; fornecimento de 

instalações de clube de tempos livres; informações a membros de clubes fornecidas através 

da internet, de bases de dados ou de outros meios electrónicos; informações, assessoria e 

consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114781

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoo Holdings Limited

 地址 Endereço : 2 Bentinck Street, London W1U 2FA, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis e de hotéis de estância turística; serviços de catering de hotéis; serviços 

de informações e reserva de hotéis; serviços de restaurante; serviços de reservas de restau-

rantes; serviços de lounge e de bar; serviços de cafés, cafetarias, cantinas, snack-bares e de 

catering; organização, reserva, exploração, administração, provisão, aluguer e reserva de 

casas de férias, casas e apartamentos turísticos, quartos de hotel, alojamento temporário, 

refeições, berçários e creches, restaurantes, bares e serviços de catering; serviços de clubes 

de vinho para o fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de consultadoria relacio-

nados com a avaliação, aquisição, fornecimento e classificação de vinhos e outras bebidas 

alcoólicas e não alcoólicas; informações de membros de clubes relacionadas com todos os 

serviços atrás referidos incluídos nesta classe, conforme acima especificado, fornecidos via 

telefone, internet, bases de dados ou outros meios electrónicos; serviços de informação, as-

sessoria e consultadoria relacionados com estes serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114782

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoo Holdings Limited

 地址 Endereço : 2 Bentinck Street, London W1U 2FA, 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 : Prestação de cuidados de higiene e de beleza; serviços de salão de massagens e de sauna; 

prestação de serviços de estâncias termais para a saúde e bem-estar do corpo e do espírito; 

serviços de estâncias termais, nomeadamente, serviços de cuidados estéticos para o corpo, 

nomeadamente, envoltórios para o corpo, tratamentos de lama, tratamentos com algas, tra-

tamentos com cera de parafina, serviços de depilação com cera, tratamentos faciais, banhos 

de hidroterapia e esfoliação corporal; serviços de centros de beleza; serviços de salão de 

beleza; serviços de aconselhamento e informação relacionados com dieta, saúde, beleza e 

higiene; serviços de massagem; serviços de aromaterapia; serviços de manicura e pedicura; 

análises e consultas sobre nutrição; cuidados de saúde relativos à terapia de relaxamento; 

serviços de solário; serviços de banhos de estâncias termais; serviços de salas de vapor; 

serviços de sauna; serviços de gestão de stress; conselhos sobre estilo de vida relacionados 

com questões de saúde e beleza; serviços de avaliação em matéria de manutenção da forma 

física.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114783

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : Japan Tobacco Inc.

 地址 Endereço : 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo, 

tabaco para enrolar, tabaco para mascar, tabaco «snus»; cigarros, cigarros electrónicos, 

charutos, cigarrilhas; rapé; artigos para fumadores incluídos na classe 34; mortalhas para 

cigarros, tubos de cigarros e fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, tons de verde, tons de azul, branco, cinzento e roxo.

[210] 編號 N.º : N/114784

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong

 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, 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 : Livros; impressos; publicações; revistas; jornais; livros de registros; periódicos; papel, car-

tão e artigos feitos nestes materiais; diplomas e certificados; materiais para encadernação; 

fotografias; cartazes; artigos de papelaria; materiais para pintores; pincéis de tinta; artigos 

de escritório (excepto móveis); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); mate-

riais plásticos para embalagem; tipos para impressoras; blocos para impressoras; pastas de 

documentos (artigos de papelaria); porta documentos (artigos de papelaria); blocos de ano-

tações; suportes para blocos de memorandos; pisa-papéis; molduras; calendários; canetas; 

lápis; canetas esferográficas; estilógrafos; porta canetas; caixas, estojos ou sacos para cane-

tas; maquetas.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/114785

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong
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 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; serviços de educação de universidade; serviços de edu-

cação académicos; serviços de educação relacionada com graduação, pós-graduação e 

educação profissional e cursos de formação; educação colégio; institutos de educação téc-

nicos; serviços de instrução e formação; serviços de biblioteca; organização e condução de 

conferências, seminários, reuniões de debate (workshops), convenções e exibições para fins 

culturais e educacionais; aconselhamento de carreira; serviços de educação de base infor-

máticos; organização e condução de cursos educacionais, reuniões de debate (workshops) 

de formação e treino prático; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações; 

organização e condução de exames educacionais; serviços de exames educacionais e avalia-

ções educacionais; serviços de formação de pós-graduação; cursos relacionados com pes-

quisa e desenvolvimento; fornecimento de cursos por correspondência; serviços de ensino e 

formação; fornecimento de instalações para fins educacionais e formação; treinamento do 

negócio fornecidos através de uma estrutura de simulação; serviços de assessoria e infor-

mações nos sectores da educação e formação fornecido on-line a partir duma base de da-

dos informática ou da Internet; serviços de consultoria profissional relacionados com edu-

cação; publicação de textos, livros, periódicos, impressos, fotografias, revistas, materiais de 

instrução, material de ensino e educacionais; publicação de artigos educacionais em forma 

electrónica; publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de programas 

de rádio e televisão; produção de filmes, videocassetes, filmes de vídeo, discos compactos 

de vídeo e discos digitais versáteis; entretenimento de rádio e televisão; organização de 

concursos para fins educacionais e formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/114786

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : City University of Hong Kong

 地址 Endereço : Tat Chee Avenue, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); con-

cepção e desenvolvimento de hardware e software informático; actualização de software 

informático; engenharia; apresentar páginas na rede informáticas; criação e manutenção de 

páginas na rede para terceiros; monitorização de sistemas de computador por acesso remo-

to; aluguer de software informático e servidores de rede; topografia; pesquisa técnica; ser-

viços de laboratórios científicos; aconselhamento e de consultoria relacionados com todos 

os supra mencionados serviços.
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/114787

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : T&I Co., Ltd.

 地址 Endereço : 18, Soorae-ro 319, Wabu-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Colutórios (não medicinais), colutórios e produtos para gargarejos não medicinais, colu-

tórios e elixires orais não medicinais, produtos para refrescar o hálito, não para uso me-

dicinal, elixires dentários sem ser para fins medicinais, elixires orais para a prevenção de 

cáries, sem ser para uso medicinal, elixires dentários, preparações para a limpeza dos den-

tes, pasta de dentes e colutórios, produtos cosméticos, produtos cosméticos à base de subs-

tâncias naturais, produtos cosméticos para os cuidados da pele, produtos cosméticos para 

uso na pele, produtos cosméticos para maquilhagem, produtos de higiene não medicinais, 

produtos cosméticos para os cuidados de beleza, preparações cosméticas para o cabelo e 

couro cabeludo, cosméticos funcionais, preparações cosméticas para o banho.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/02 40-2016-0015352 南韓 Coreia do Sul

[210] 編號 N.º : N/114788

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : T&I Co., Ltd.

 地址 Endereço : 18, Soorae-ro 319, Wabu-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos para gargarejos para uso medicinal, produtos para os cuidados e para o trata-

mento da boca para uso medicinal, colutórios para fins medicinais, sprays para a garganta 

para uso medicinal, produtos para refrescar o hálito para uso medicinal, geles de higiene 

oral para uso medicinal, elixires para a limpeza oral para uso medicinal, colutórios para a 

prevenção de cáries para uso medicinal, elixires orais para a prevenção de cáries para uso 

medicinal, sprays para a boca para uso medicinal.
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[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/02 40-2016-0015354 南韓 Coreia do Sul

[210] 編號 N.º : N/114789

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : T&I Co., Ltd.

 地址 Endereço : 18, Soorae-ro 319, Wabu-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda por grosso de colutórios não medicinais, serviços de venda a retalho de 

colutórios não medicinais; serviços de venda por grosso de colutórios para a prevenção das 

cáries para uso medicinal; serviços de venda a retalho de colutórios para a prevenção das 

cáries para uso medicinal; serviços de venda por grosso de elixires orais para uso medici-

nal; serviços de venda a retalho de elixires orais para uso medicinal; serviços de venda por 

grosso de sprays para a garganta para uso medicinal; serviços de venda a retalho de sprays 

para a garganta para uso medicinal; serviços de venda por grosso de produtos para refres-

car o hálito, sem ser para uso medicinal; serviços de venda a retalho de produtos para re-

frescar o hálito, sem ser para uso medicinal; serviços de venda por grosso de produtos para 

refrescar o hálito, para uso medicinal; serviços de venda a retalho de produtos para refres-

car o hálito, para uso medicinal; serviços de venda por grosso de elixires dentários sem 

ser para uso medicinal; serviços de venda a retalho de elixires dentários sem ser para uso 

medicinal; serviços de venda por grosso de elixires dentários; serviços de venda a retalho 

de elixires dentários; serviços de venda por grosso de elixires dentários para uso medicinal; 

serviços de venda a retalho de elixires dentários para uso medicinal; serviços de venda por 

grosso de elixires dentários para a prevenção de cáries para uso medicinal; serviços de ven-

da a retalho de elixires dentários para a prevenção de cáries para uso medicinal; serviços 

de venda por grosso de cosméticos funcionais; serviços de venda a retalho de cosméticos 

funcionais; serviços de venda por grosso de cosméticos para o cabelo e para o couro ca-

beludo; serviços de venda a retalho de cosméticos para o cabelo e para o couro cabeludo; 

serviços de venda por grosso de produtos de toilette sem ser para uso medicinal; serviços 

de venda a retalho de produtos de toilette sem ser para uso medicinal; serviços de venda 

por grosso de cosméticos à base de produtos naturais; serviços de venda a retalho de cos-

méticos à base de produtos naturais; serviços de venda por grosso de cosméticos; serviços 

de venda a retalho de cosméticos; serviços de venda por grosso de preparações cosméticas 

para o banho; serviços de venda a retalho de preparações cosméticas para o banho.

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

2016/03/02 41-2016-0009841 南韓 Coreia do Sul

[210] 編號 N.º : N/114790

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : HANGOVER LTD.

 地址 Endereço : 澳門白馬行信達城6樓J 

 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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114791

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : 黃灼楓 

 地址 Endereço : 澳門高地烏街52號曉閣11F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114792

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/23

[730] 申請人 Requerente : 黃灼楓 

 地址 Endereço : 澳門高地烏街52號曉閣11F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，帽。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114794

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : 統一企業股份有限公司

   Uni-President Enterprises Corp.

 地址 Endereço : 中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號

   No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Bactérias fotossintéticas (excepto para uso médico e veterinário); preparações bacterianas 

(excepto para uso médico e veterinário); preparações de ajuste bacterianas (excepto para 

uso médico e veterinário); agentes de tratamento de água; produtos químicos de purifica-

ção de água; produtos para amaciar a água; produtos químicos utilizados na indústria e 

fotografia; produtos químicos utilizados na ciência (excepto para uso médico e veterinário); 

produtos químicos para uso na agricultura, horticultura e silvicultura, excepto fungicidas, 

produtos para a destruição de ervas daninhas, herbicidas, insecticidas e parasiticidas; resi-

nas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado bruto; adubos; composições de 

extinção de incêndios; preparações para a têmpera de metais; produtos químicos de solda; 

substâncias químicas para conserva de alimentos; substâncias tanantes; adesivos utilizados 

na indústria; suplementos minerais para o crescimento de algas; produtos reguladores do 

crescimento de plantas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114795

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : Geox S.p.A

 地址 Endereço : Via Feltrina Centro, 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Imitações de couro; molesquine [imitação de couro]; sacos; malas de mão; malas de mão 

para homem; bolsas; sacos para selas; sacos de praia; mochilas; sacos multiusos; carteiras; 

estojos de transporte para documentos; porta-moedas, não em metais preciosos; porta-

-moedas de metais preciosos; estojos para chaves; estojos para artigos de toilette, não 

equipados; correias para bandoleiras; fios de couro; tiras de couro; peles; cordões de couro; 

baús de viagem; chapéus-de-chuva; mochilas com uma alça; artigos de bagagem; sacos para 

equipamento; bolsas de cintura; couro e imitações de couro; peles de animais, peles; baús 

e sacos de viagem; guarda-chuvas e guarda-sóis; bengalas; chicotes; arreios para animais; 

selaria; bandoleiras [correias] de couro; sacos para desporto; sacos para compras; bolsas 

em malha; sacos escolares; peles curtidas; camurça, excepto para fins de limpeza; porta-

-cartões-de-visita; porta-cartões-de-crédito [carteiras]; porta-cartões [porta-notas]; sacos 

de rede para compras; sacos de viagem; pastas diplomáticas; pastas para documentos; cou-

ro, em bruto ou semitrabalhado; pastas em couro; estojos de imitação de couro; estojos de 

couro; sacos de desporto; sacolas; porta-documentos.



N.º 42 — 19-10-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 21119

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/25 302016000019911 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/114796

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : Geox S.p.A

 地址 Endereço : Via Feltrina Centro, 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos; sobretudos; jaquetas [vestuário]; casacos pesados; blusões; blazers; cardigãs; cal-

ças; vestidos; saias; camisas; macacões; sweatshirts; hosiery; fatos de banho; luvas [vestu-

ário]; cintos para a cintura; forros já confeccionados [peças de vestuário]; reforços [peças 

de vestuário]; tacões para calçado; biqueiras para calçado; viras para calçado; presilhas 

para calçado; acessórios metálicos de protecção para sapatos e botas; palmilhas; acessórios 

antiderrapantes para calçado; palmilhas para fins não-ortopédicos; gáspeas para calçado; 

vestuário impermeável; vestuário em imitações de couro; vestuário em couro; vestuário de 

ginástica; fatos; vestidos tipo «jumper»; bandanas [lenços]; bonés [chapelaria]; boinas; ga-

lochas; solidéus; sapatos para desporto; meias; peúgas; calças de montar; calções de banho; 

camisas de manga curta; camisas de alça para desporto; chapéus; chapéus de papel [ves-

tuário]; capuzes [vestuário]; cintos [vestuário]; vestuário de praia; toucas de banho; toucas 

para duche; faixas para a cabeça [vestuário]; acessórios metálicos para calçado; lenços de 

cabeça e pescoço; gabardinas [vestuário]; canos de botas; dólmanes [vestuário]; aventais 

[vestuário]; mitenes; vestuário confeccionado; vestuário de papel; roupa de malha [vestuá-

rio]; jerseys [vestuário]; leggings [calças]; maillots; camisolas; regalos [vestuário]; romeiras; 

saias-calção; chinelos; abafos para as orelhas [vestuário]; parkas; ponchos; sandálias; saris; 

sarongs; lenços de pescoço [cachecóis]; aquecedores para os pés, não eléctricos; sapatos; 

sapatos ou sandálias de esparto; sapatos de ginástica; sapatos de praia; chuteiras; xales; 

lenços de pescoço; vestuário exterior; palmilhas; botins; borzeguins; botas; estolas de pele; 

pitons para chuteiras de futebol; tacões; bolsos para vestuário; uniformes; valenki [botas de 

feltro]; véus [vestuário]; roupões; viseiras [chapelaria]; palas de boné; tamancos; solas para 

calçado; vestuário; calçado; chapelaria; t-shirts.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/25 302016000019911 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/114797

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : GILEAD SCIENCES IRELAND UC

 地址 Endereço : IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, Ireland
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 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114798

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : GILEAD SCIENCES IRELAND UC

 地址 Endereço : IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Prestação de informações de saúde e médicas através de telefone e da Internet; prestação 

de informações de saúde e médicas em relação aos cuidados, prevenção e tratamento de in-

fecções, doenças e problemas médicos; serviços de aconselhamento e de beneficência para 

doentes, nomeadamente, fornecimento de informações e de assistência no que diz respeito 

à obtenção de medicamentos sujeitos a receita médica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114799

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : SAS MAISON BOUEY

 地址 Endereço : 1 rue de La Commanderie Des Templiers F-33440 Ambares (France)

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[730] 申請人 Requerente : FRANCOIS-LOUIS GEORGES ANDRE VUITTON

 地址 Endereço : 33, AVENUE DU MARECHAL LYAUTEY, 75016 PARIS (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 : Vinho; bebidas alcoólicas, com excepção de cerveja; bebidas aperitivas; bebidas alcoólicas 

contendo fruta; bebidas destiladas; cidra; digestivos (licores e bebidas espirituosas).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, castanha e vermelha tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/114800

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : SAS MAISON BOUEY

 地址 Endereço : 1 rue de La Commanderie Des Templiers F -33440 Ambares (France)

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[730] 申請人 Requerente : FRANCOIS-LOUIS GEORGES ANDRE VUITTON

 地址 Endereço : 33, AVENUE DU MARECHAL LYAUTEY, 75016 PARIS (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 : Vinho; bebidas alcoólicas, com excepção de cerveja; bebidas aperitivas; bebidas alcoólicas 

contendo fruta; bebidas destiladas; cidra; digestivos (licores e bebidas espirituosas).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores dourada e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/114801

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : 施純華 

 地址 Endereço : Rua Alegre No.87, Bloco 4 Edif. Hong Lok San Chun (Lok Tai Lao) 9 Andar E, Macau

 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，護膚品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114802

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : GAP (ITM) INC.

 地址 Endereço : 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria e acessórios de roupa.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114803

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : GAP (ITM) INC.

 地址 Endereço : 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja de retalho, serviços retalhistas on-line e serviços de encomenda on-line na 

àrea de uma ampla variedade de mercadoria nomeadamente malas, roupa de cama, ves-

tuário, acessórios de vestuário, cosméticos, calçado, produtos alimentícios e de bebidas, 

fragâncias, produtos para prendas, objectos de vidro, acessórios para cabelo, chapelaria, 

artigos para casa, mobiliário para casa, joalharia, artigos de couro, produtos para cuidado 

pessoal, artigos de papelaria, óculos de sol, produtos de higiene pessoal, jogos e brinque-

dos, e outras mercadorias relacionadas com os produtos supramencionados; serviços pro-

mocionais na indústria da moda incluindo aconselhamento na selecção e combinação de 

produtos de moda e seus acessórios; serviços de gestão de lojas de retalho; serviços de pu-

blicidade e marketing;  serviços promocionais e promoção de bens e serviços de terceiros; 

gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório; serviços de encomen-

da por correio através de catálogos; exploração de programas de fidelidade do consumidor, 

na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114804

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos on-line, jogos interac-

tivos, jogos para telemóvel, jogos sociais e aplicações para jogos; jogos aperfeiçoamentos 

dentro de jogos de computador on-line, jogos interactivos, jogos para celular, jogos sociais 

e aplicações para jogos; fornecimento de críticas de jogos de computador on-line, jogos 

interactivos, jogos para celular e aplicações para jogos; fornecimento de informações re-

lacionadas com jogos de computador, jogos interactivos, jogos para celular, jogos sociais e 

aplicações para jogos; serviços de jogo; serviços interactivos de jogo; fornecimento de jogos 

e aplicações para jogos no social, telemóvel, dispositivos electrónicos pessoais, dispositivos 

electrónicos portáteis e plataformas de jogo; fornecimento de um portal na Internet no 

sector de jogos e serviços de jogo; organização e condução de concursos, torneios e outros 

jogos de fortuna e azar; fornecimento de jogos electrónicos; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de ambientes virtuais nos quais os utilizadores podem inte-

ragir através de jogos sociais para recreio, lazer ou para fins de entretenimento.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114805

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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, motel e estância turística (resort); alojamentos temporários; residências 

de marca; apartamentos com serviços domésticos; pensões, casas de hóspedes; alojamentos 

de férias, pousadas e casas turísticas; serviços de acampamento de férias (alojamentos); la-

res para idosos; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis e estâncias turísti-

cas (resort); serviços de reservas para aluguer de alojamento temporário; serviços de reser-

vas de alojamento de pensões, casas de hóspedes, férias, pousadas e casas turísticas; reser-

va de residências de marca e apartamentos com serviços domésticos; agência de alojamento 

temporário; serviços de clubes sociais (fornecimento de alojamento, comida e bebida); 

fornecimento de instalações e amenidades para reuniões, conferências, seminários, eventos 

especiais (casamentos, celebrações) e banquetes; fornecimento de instalações e amenida-

des para exposições; serviços de restaurante; salas para aperitivos (bares); serviços de bar; 

salas de jantar temporárias; serviço de restaurante serve a si próprio; cafés; restaurantes de 

comida rápida; lojas de café; serviços de fornecimento de refeições (banquetes); cantinas de 

sirva-se a si próprio; infantários de dia; hotéis para animais; aluguer de salas de reuniões; 

fornecimento de instalações de parques de campismo e aluguer de caravanas móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114806

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos on-line, jogos interac-

tivos, jogos para telemóvel, jogos sociais e aplicações para jogos; jogos aperfeiçoamentos 

dentro de jogos de computador on-line, jogos interactivos, jogos para celular, jogos sociais 

e aplicações para jogos; fornecimento de críticas de jogos de computador on-line, jogos 

interactivos, jogos para celular e aplicações para jogos; fornecimento de informações re-

lacionadas com jogos de computador, jogos interactivos, jogos para celular, jogos sociais e 
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aplicações para jogos; serviços de jogo; serviços interactivos de jogo; fornecimento de jogos 

e aplicações para jogos no social, telemóvel, dispositivos electrónicos pessoais, dispositivos 

electrónicos portáteis e plataformas de jogo; fornecimento de um portal na Internet no 

sector de jogos e serviços de jogo; organização e condução de concursos, torneios e outros 

jogos de fortuna e azar; fornecimento de jogos electrónicos; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de ambientes virtuais nos quais os utilizadores podem inte-

ragir através de jogos sociais para recreio, lazer ou para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114807

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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, motel e estância turística (resort); alojamentos temporários; residências 

de marca; apartamentos com serviços domésticos; pensões, casas de hóspedes; alojamentos 

de férias, pousadas e casas turísticas; serviços de acampamento de férias (alojamentos); la-

res para idosos; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis e estâncias turísti-

cas (resort); serviços de reservas para aluguer de alojamento temporário; serviços de reser-

vas de alojamento de pensões, casas de hóspedes, férias, pousadas e casas turísticas; reser-

va de residências de marca e apartamentos com serviços domésticos; agência de alojamento 

temporário; serviços de clubes sociais (fornecimento de alojamento, comida e bebida); 

fornecimento de instalações e amenidades para reuniões, conferências, seminários, eventos 

especiais (casamentos, celebrações) e banquetes; fornecimento de instalações e amenida-

des para exposições; serviços de restaurante; salas para aperitivos (bares); serviços de bar; 

salas de jantar temporárias; serviço de restaurante serve a si próprio; cafés; restaurantes de 

comida rápida; lojas de café; serviços de fornecimento de refeições (banquetes); cantinas de 

sirva-se a si próprio; infantários de dia; hotéis para animais; aluguer de salas de reuniões; 

fornecimento de instalações de parques de campismo e aluguer de caravanas móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114809

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : 法利洋服行有限公司 

 地址 Endereço : 澳門飛能便度街17號,永利大廈,1樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，鞋，帽。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色: pantone 7569 C, 棗紅色: pantone 7624 C, 如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114810

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : 法利洋服行有限公司 

 地址 Endereço : 澳門飛能便度街17號,永利大廈,1樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，鞋，帽。  

[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/114811

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : 法利洋服行有限公司 

 地址 Endereço : 澳門飛能便度街17號,永利大廈,1樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，鞋，帽。  

[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/114812

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24
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[730] 申請人 Requerente : AbbVie Ireland Unlimited Company

 地址 Endereço : 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para o tratamento da Hepatite C.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114813

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Gravações áudio e audiovisuais; altifalantes áudio portáteis, leitores de discos compactos, 

estéreos pessoais, estações de acolhimento electrónicas, auscultadores, auriculares, com-

putadores pessoais e computadores tablets, tapetes para rato, ratos de computador, tecla-

dos para computador, dispositivos de memória USB, máquinas karaoke, walkie-talkies, 

telefones, calculadoras, réguas, computadores, máquinas fotográficas, filmes, magnetos 

decorativos, molduras fotográficas digitais; capacetes de protecção para desportos, tubos 

de respiração para mergulho, máscaras para natação, óculos para natação; óculos, óculos 

de sol, armações e estojos para os mesmos; ficheiros de áudio, vídeo, audiovisuais e ima-

gens descarregáveis; software informático, cassetes de jogos de vídeo, software para jogos 

de vídeo, software descarregável para telemóveis, cartões de memória para máquinas para 

jogos de vídeo; sacos para dispositivos electrónicos pessoais, nomeadamente telemóveis, 

computadores portáteis, computadores tablets, câmaras digitais, leitores de áudio digital e 

leitores de livros electrónicos, capas protectoras, capas e estojos para telemóveis, computa-

dores portáteis, computadores tablets, câmaras digitais, leitores de áudio digital e leitores 

de livros electrónicos, faceplates, correias e amuletos para telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114814

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de difusão através de fios, cabos, satélite, rádio, Internet, redes sem fios e outras 

redes electrónicas de comunicação; streaming de conteúdos vídeo e áudio através da In-

ternet, redes sem fios e outras redes electrónicas de comunicação; provisão de conteúdos 



N.º 42 — 19-10-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 21127

vídeo e áudio através de vídeos a pedido; provisão de fóruns on-line; provisão de salas de 

conversa e boletins informativos electrónicos para a transmissão de mensagens entre usuá-

rios em áreas de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114815

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente a provisão de programas de entretenimento 

e conteúdos via televisão, satélite, internet, redes sem fios e outras redes de comunicação 

electrónicas; provisão de publicações online não descarregáveis; provisão de um sítio apre-

sentando conteúdos audiovisual, informações sobre entretenimento e jogos online; pro-

visão de música online, não descarregável, provisão de vídeos online, não descarregável, 

apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de parque de diversões; produção de filmes, 

televisão e conteúdos de entretenimento digital.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114816

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : HOME BOX OFFICE, INC.

 地址 Endereço : 1100 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador; software destinado ao tratamento, transmissão, recepção, or-

ganização, manipulação, leitura, revisão, reprodução e transferência por «streaming» de 

conteúdo áudio, vídeo e multimédia, incluindo ficheiros de texto, de dados, de imagens, de 

som, de vídeo e audiovisuais; publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114817

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24
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[730] 申請人 Requerente : HOME BOX OFFICE, INC.

 地址 Endereço : 1100 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços multimédia móveis sob a forma de transmissão electrónica, 

difusão e difusão de conteúdo áudio, vídeo e multimédia para divertimento, incluindo fi-

cheiros de texto, de dados, de imagens, áudio, vídeo e audiovisuais por meio da Internet, 

comunicação sem fios (wireless), redes de comunicações electrónicas e redes informáticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114818

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : HOME BOX OFFICE, INC.

 地址 Endereço : 1100 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; fornecimento de programas contínuos de entretenimento e de 

informação na área da comédia, drama, acção, variedades, aventuras, desportos, musicais, 

eventos actuais e notícias, documentários e animação, todos estes através da Internet e de 

redes de comunicações electrónicas e informática, e de redes de comunicação electrónica 

sem fios (wireless).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114823

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e preto.
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[210] 編號 N.º : N/114824

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 工業 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e preto.

[210] 編號 N.º : N/114825

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e preto.

[210] 編號 N.º : N/114826

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : Geoffrey, LLC

 地址 Endereço : One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Acessórios para bonecas; bonecas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/25 86/919,195 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/114827

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : 蘇寧雲商集團股份有限公司

   SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市山西路8號金山大廈1-5層

   F1-5 Jinshan Mansion, No.8 Shanxi Road, Nanjing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；計算機網絡上的在線廣告；在通訊媒體上出租廣告時間；為零售目的在通訊媒體上展示

商品；點擊付費廣告；商業專業諮詢；特許經營的商業管理；商業中介服務；通過網站提供商業

信息；價格比較服務；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

的買賣雙方提供在線市場；人事管理諮詢；商業企業遷移；網站流量優化；搜索引擎優化；對購

買訂單進行行政處理；在計算機數據庫中更新和維護數據；商業審計；自動售貨機出租；尋找

贊助；銷售展示架出租；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之橙色（Pantone 143C）。 

[210] 編號 N.º : N/114828

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA

 地址 Endereço : 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis, peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114833

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : Edgewell Personal Care Brands, LLC

 地址 Endereço : 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 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 : 8

[511] 產品 Produtos : Navalhas para a barba e lâminas de barbear.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114834

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : Edgewell Personal Care Brands, LLC

 地址 Endereço : 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 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 : 8

[511] 產品 Produtos : Navalhas para a barba e lâminas de barbear.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114835

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : Edgewell Personal Care Brands, LLC

 地址 Endereço : 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 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 : Espumas de barbear; cremes de barbear; preparados para barbear; loção para depois de 

barbear.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114836

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : Edgewell Personal Care Brands, LLC

 地址 Endereço : 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 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 : 8

[511] 產品 Produtos : Navalhas para a barba e lâminas de barbear.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114837

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : Edgewell Personal Care Brands, LLC

 地址 Endereço : 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 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 : 8

[511] 產品 Produtos : Navalhas para a barba e lâminas de barbear.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114838

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : Edgewell Personal Care Brands, LLC

 地址 Endereço : 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 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 : 8

[511] 產品 Produtos : Navalhas para a barba e lâminas de barbear.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114839

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : Edgewell Personal Care Brands, LLC

 地址 Endereço : 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 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 protecção solar; preparados bronzeadores; loções para a pele; bálsamos 

para os lábios não medicinal; amaciadores para o cabelo; géis contendo aloe-vera, vitamina 

E sendo todos usados para fins de tratamento da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114840

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : Edgewell Personal Care Brands, LLC

 地址 Endereço : 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 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 protecção solar; preparados bronzeadores; loções para a pele; bálsamos 

para os lábios não medicinal; amaciadores para o cabelo; géis contendo aloe-vera, vitamina 

E sendo todos usados para fins de tratamento da pele.

[540] 商標 Marca : 



N.º 42 — 19-10-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 21133

[210] 編號 N.º : N/114841

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : Edgewell Personal Care Brands, LLC

 地址 Endereço : 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Tampões e materiais para aplicar tampões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114842

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : American-Cigarette Company (Overseas) Limited

 地址 Endereço : Zaehlerweg 4, Zug 6300, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou manufacturado; produtos derivados de tabaco; suce-

dâneos de tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos, cigarrilhas, isqueiros; fósforos; 

artigos para fumadores; mortalhas para cigarros, tubos de cigarros, filtros para cigarros; 

aparelhos de bolso para enrolar cigarros; máquinas manuseadas manualmente para injec-

tar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; líquidos para cigarros electrónicos; pro-

dutos de tabaco para serem aquecidos; dispositivos electrónicos e suas peças para aquecer 

cigarros e tabaco.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Lilás, violeta e preto.

[210] 編號 N.º : N/114843

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY

 地址 Endereço : 6 East Changan Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, P.R. 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 : Hidroaviões; chassis para veículos; barcos; casco para navio; navios; iates; turcos para bar-

cos; barcaças; funis para navios; mastros para navios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114844

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY

 地址 Endereço : 6 East Changan Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Subscrição de seguros; corretagem de seguros; serviços de financiamento; serviços bancá-

rios; investimentos de capital; avaliação de obras de arte; gestão imobiliária; serviços finan-

ceiros de corretagem alfandegária, serviços de caução; angariação de fundos para fins de 

beneficência; fideicomissos; empréstimos com garantias; corretagem de seguros marítimos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114845

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY

 地址 Endereço : 6 East Changan Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Consultoria em áreas de construção; construção; construção subaquática; construção de 

portos; perfuração de poços; maquinaria para instalação, manutenção e reparação; serviços 

de reparação de veículos; construção naval; serviços antiferrugem; manutenção e reparação 

de contentores; reparação submarina; construção de navios e plataformas navais; instala-

ção, manutenção e reparação de navios e plataformas navais; construção, instalação, rela-

cionada com plataformas e embarcações, navios e estruturas; informação relacionada com 

construção naval e construção de plataformas navais e navios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114846

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY

 地址 Endereço : 6 East Changan Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes, serviços de corretagem de transporte; transporte de viajantes; embalagem de 

mercadorias; pilotagem; aluguer da barcos; corretagem de navios; transporte aéreo; aluguer 

de veículos; armazenamento (warehousing); aluguer de contentores; serviços de operação 

de eclusas; serviços de correio rápido para mensagens e mercadorias; arranjo de excursões 

(turísticas); serviços de transporte por condutos; logística de transporte; serviço de bar-

caças; serviços de estiva; transporte fluvial; transporte marítimo; transporte por viatura; 

frete; serviços de reboque; transporte por barcos de recreio; frete, nomeadamente trans-

porte de mercadorias; transporte por barco; transporte por lancha; aluguer de camiões de 

caminho-de-ferro.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114847

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY

 地址 Endereço : 6 East Changan Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, P.R. 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 : Hidroaviões; chassis para veículos; barcos; casco para navio; navios; iates; turcos para bar-

cos; barcaças; funis para navios; mastros para navios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114848

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY

 地址 Endereço : 6 East Changan Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Subscrição de seguros; corretagem de seguros; serviços de financiamento; serviços bancá-

rios; investimentos de capital; avaliação de obras de arte; gestão imobiliária; serviços finan-

ceiros de corretagem alfandegária, serviços de caução; angariação de fundos para fins de 

beneficência; fideicomissos; empréstimos com garantias; corretagem de seguros marítimos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114849

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY

 地址 Endereço : 6 East Changan Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Consultoria em áreas de construção; construção; construção subaquática; construção de 

portos; perfuração de poços; maquinaria para instalação, manutenção e reparação; serviços 



21136 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 42 期 —— 2016 年 10 月 19 日

de reparação de veículos; construção naval; serviços antiferrugem; manutenção e reparação 

de contentores; reparação submarina; construção de navios e plataformas navais; instala-

ção, manutenção e reparação de navios e plataformas navais; construção, instalação, rela-

cionada com plataformas e embarcações, navios e estruturas; informação relacionada com 

construção naval e construção de plataformas navais e navios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114850

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY

 地址 Endereço : 6 East Changan Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes, serviços de corretagem de transporte; transporte de viajantes; embalagem de 

mercadorias; pilotagem; aluguer da barcos; corretagem de navios; transporte aéreo; aluguer 

de veículos; armazenamento (warehousing); aluguer de contentores; serviços de operação 

de eclusas; serviços de correio rápido para mensagens e mercadorias; arranjo de excursões 

(turísticas); serviços de transporte por condutos; logística de transporte; serviço de bar-

caças; serviços de estiva; transporte fluvial; transporte marítimo; transporte por viatura; 

frete; serviços de reboque; transporte por barcos de recreio; frete, nomeadamente trans-

porte de mercadorias; transporte por barco; transporte por lancha; aluguer de camiões de 

caminho-de-ferro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114851

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : Santos Manuel Bruno Pinto

 地址 Endereço : Rua Do Cunha No.20, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114854

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 劉嚴明 

 地址 Endereço : 中國江蘇省通州市金沙鎮銀河路68號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機程序（可下載軟件）；電線接線器（電）；手提電話；手機帶；電話機套；便攜式計算機專

用包；頭戴式耳機；電池充電器；移動電源（可充電電池）；揚聲器音箱。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114855

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 劉嚴明 

 地址 Endereço : 中國江蘇省通州市金沙鎮銀河路68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；皮製系帶；旅行用具（皮件）；背包；傢俱用皮裝飾；行李箱；錢包（錢

夾）；傘；手杖；馬具配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114856

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 劉嚴明 

 地址 Endereço : 中國江蘇省通州市金沙鎮銀河路68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 : 廣告；商業管理和組織諮詢；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）；人員招收；商業企業遷移；會計；尋找贊助；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/114857

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

   XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.
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 地址 Endereço : 澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人度假村酒店大運河購物中心3樓2615鋪 

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 香波；洗衣劑；洗面奶；皮革洗滌劑；金剛砂；香料；化妝品；口紅；美容面膜；眼影膏；化妝品清

洗劑；香水；化妝劑；防曬劑；防皺霜；睫毛用化妝製劑；口香水；動物用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114858

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

   XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人度假村酒店大運河購物中心3樓2615鋪 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 筆記本電腦；已錄製的計算機程序（程序）；已錄製的計算機操作程序；計算機軟件（已錄

製）；光盤；電子出版物（可下載）；可下載的計算機應用軟件；計算機程序（可下載軟件）；可

下載的影像文件；錄音載體；手機；智能手機用套；智能手機用殼；電話機套；手機帶；防事故、

防輻射、防火用服裝；護目鏡；眼鏡片；隱形眼鏡；太陽鏡；眼鏡；眼鏡架；眼鏡鏈；眼鏡盒；電

暖衣服。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114859

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

   XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人度假村酒店大運河購物中心3樓2615鋪 

 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 : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；首飾盒；首飾包；首飾用禮品盒；手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；胸針（首飾）；鏈

（首飾）；項鏈（首飾）；領帶夾；裝飾品（首飾）；戒指（首飾）；耳環；別針（首飾）；鑰匙圈（小

飾物或短鏈飾物）；鑰匙鏈（小飾物或短鏈飾物）；角、骨、牙、介首飾及藝術品；瑪瑙；珠寶（首

飾）；寶石；翡翠；手錶；手錶帶；錶鏈。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114860

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

   XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人度假村酒店大運河購物中心3樓2615鋪 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 裘皮；生毛皮；背包；（女式）錢包；旅行箱；購物袋；錢包（錢夾）；公文箱；野營手提袋；手提

包；旅行包；包裝用皮革封套；包裝用皮袋；公文包；手提旅行包（箱）；行李箱；旅行用衣袋；書

包；包；人造革箱；帆布箱；鑰匙包；非專用化妝包；傢俱用皮裝飾；皮製帶子；傘；傘套；女用陽

傘。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114861

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

   XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人度假村酒店大運河購物中心3樓2615鋪 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 工作服；毛衣；套頭衫；襯衫；短袖襯衫；服裝；套服；成品衣；褲子；外套；針織服裝；連衣裙；

大衣；裙子；夾克（服裝）；內衣；緊身衣褲；睡衣；背心；襯裙；可拆的衣領；童裝；上衣；皮衣；

風衣；羽絨服裝；嬰兒全套衣；化妝舞會用服裝；舞衣；鞋（腳上的穿著物）；運動鞋；運動靴；

中筒靴；系帶靴子；靴；涼鞋；短靴；雨鞋；貝雷帽；帽子（頭戴）；帽；襪；短襪；長襪；吊帶襪；

襪褲；襪套；手套（服裝）；長皮毛圍巾（披肩）；圍巾；圍脖；短圍巾；披肩；領帶；裘皮披肩；女

式披肩；包頭巾；領結；頭巾；衣服吊帶；背帶；服裝帶（衣服）；皮帶（服飾用）；腰帶；睡眠用

眼罩；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114862

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

   XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人度假村酒店大運河購物中心3樓2615鋪 

 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 : 26

[511] 產品 Produtos : 髮帶；花邊；流蘇花邊；編帶；繡花飾品；花哨的小商品（繡製品）；繡金製品；繩編工藝品；荷

包袋；帽子裝飾品（非貴重金屬）；鞋飾品（非貴重金屬）；衣服裝飾品；頭飾（小絨球）；髮卡；

胸針（服裝配件）；捲髮夾；髮夾；頭髮裝飾品；髮用蝴蝶結；服裝扣；紐扣；假髮；針；人造花。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114863

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 欣賀（澳門）服飾一人有限公司

   XIN HEE (MACAU) FASHION CO., LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人度假村酒店大運河購物中心3樓2615鋪 

 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 : 戶外廣告；無線電廣告；電視廣告；商業櫥窗佈置；廣告空間出租；計算機網絡上的在線廣告；

廣告宣傳；廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告設計；廣告策劃；商業管理和組織諮

詢；特許經營的商業管理；為廣告或銷售組織時裝展覽；外購服務（商業輔助）；為廣告宣傳目

的組織時裝表演；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；替他人推銷；市場營銷；拍賣；

進出口代理；為商品或服務的買賣雙方提供在線市場。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114864

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 上海傲奧企業發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市閔行區放鶴路1088號第6幢C091室 

 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 : 商業信息；商業管理輔助；商業信息代理；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；進出口

代理；市場營銷；拍賣；替他人推銷；廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；店面工商諮詢

服務；市場分析；商業研究；安排和組織商業展覽；貨物展出；為消費者提供商業信息和建議

（消費者建議機構）；計算機網絡上的在線廣告；商業諮詢；樣品散發；商業管理諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114865

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 重慶展洋傢具廠 

 地址 Endereço : 中國重慶市南岸區塗山鎮蓮花村畜牧村民小組 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬門；非金屬大門；非金屬折門；非金屬門板；非金屬地板；非金屬門框；非金屬隔板；木

屑板；木板條；非金屬製屋頂防雨板。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114866

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 城口縣百花釀中蜂養殖專業合作社 

 地址 Endereço : 中國重慶市城口縣北屏鄉場鎮61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 : 蜂蜜；蜂膠；蜂王漿；冰糖燕窩；食品用糖蜜；黃色糖漿；以穀物為主的零食小吃，穀類製品；麵

粉；蜂糕。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114867

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 城口縣百花釀中蜂養殖專業合作社 

 地址 Endereço : 中國重慶市城口縣北屏鄉場鎮61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 : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告片製作；廣告宣傳本的出版；特許經營的商業管

理；市場分析；組織商業或廣告展覽；工商管理輔助；飯店商業管理；替他人推銷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114868

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : 利順製衣廠有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生博士廣場411-417號皇朝廣場11樓C座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114870

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : INTERNATIONAL COFFEE & TEA, LLC

 地址 Endereço : 5700 Wilshire Blvd., Ste. 120, Los Angeles, Ca 90036, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑，

以水果為主的搖混或混合的飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114871

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : INTERNATIONAL COFFEE & TEA, LLC

 地址 Endereço : 5700 Wilshire Blvd., Ste. 120, Los Angeles, Ca 90036, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑，

以水果為主的搖混或混合的飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114872

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : INTERNATIONAL COFFEE & TEA, LLC

 地址 Endereço : 5700 Wilshire Blvd., Ste. 120, Los Angeles, Ca 90036, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑，

以水果為主的搖混或混合的飲料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114873

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : INTERNATIONAL COFFEE & TEA, LLC

 地址 Endereço : 5700 Wilshire Blvd., Ste. 120, Los Angeles, Ca 90036, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑，

以水果為主的搖混或混合的飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114874

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : KITRI Limited

 地址 Endereço : Unit 2.05, The Wenlock, 50-52 Wharf Road, London, United Kingdom, N1 7EU

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; cintos; blusas; vestidos; luvas; casacos curtos; calças; lenços de pescoço e cabeça; 

camisas; calções; saias; camisolas de lã; calças de treino; camisolas de treino; T-shirts; ca-

misolas interiores.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/24 3156499 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/114875

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : KITRI Limited

 地址 Endereço : Unit 2.05, The Wenlock, 50-52 Wharf Road, London, United Kingdom, N1 7EU

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho on-line relacionadas com venda de vestuários e acessó-

rios de vestuário; lojas de venda a retalho relacionada com a venda de vestuários e acessó-

rios de vestuário.
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[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/24 3156499 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/114876

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : CDPHARMTEC CO., LTD

 地址 Endereço : 5F, 203, Sagajeong-ro, Dongdaemoon-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 : Loções para os cuidados da pele (cosmético); preparações cosméticas para os cuidados 

da pele; preparações antienvelhecimento para os cuidados da pele; cosméticos esfolian-

tes; máscaras de gel para os olhos; perfume; cosméticos; estojos contendo maquilhagem 

compacta; embalagens de máscaras; sobrancelhas postiças; cosméticos de protecção solar; 

compressas de limpeza impregnados com cosméticos; adesivos para fixar cabelo postiço; 

champôs; sabonetes cosméticos; pasta de dentes branqueadora; cremes anti-rugas para uso 

cosméticos; preparados para restauro; champôs para animais (preparados para os cuidados 

sem ser para uso médico ou veterinário); óleos essenciais naturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114877

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para uso humano; preparados farmacêuticos para o tratamento 

de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114878

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
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 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para uso humano; preparados farmacêuticos para o tratamento 

de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114879

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para uso humano; preparados farmacêuticos para o tratamento 

de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114880

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

penho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e 

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

software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comuni-

cação 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; 

software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e 

redes informáticas; software descarregável de computação nas nuvens; software descarre-

gável com base em computação nas nuvens; publicações electrónicas descarregáveis relacio-

nadas com revistas, artigos, brochuras, panfletos, folhas de dados, materiais de informação, 

materiais de instrução em áreas de negócios, comércio electrónico, informação tecnológica, 

computação em nuvens, telecomunicações, a Internet, negócios e formação em comércio 

electrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; software e periféricos de 

computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; com-

putadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; 

telefones inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop 

holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); sistema de na-

vegação automóvel; discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos 

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

telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sis-

temas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; 

equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditi-

vos para telefones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamen-

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

(incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equi-

pamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de 

armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões 

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

automáticas, distribuidores de dinheiro; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, 

vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositi-

vos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões 

de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; 

tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114881

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26
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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 : 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/114882

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; 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-

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 
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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 

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 
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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/114883

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

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

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

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

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

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

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

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

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

ção de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de 

consultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; pres-

tação de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem 

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

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

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

na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e 

ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electró-

nicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à 

Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e 

estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comuni-

cação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens, informações, dados, documen-

tos e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios 

electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e 
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reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunicações para a 

recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; serviços de comunicação através de te-

lemóveis; fornecimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e en-

trega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal 

como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios 

mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido 

ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de trans-

missão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconfe-

rência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores 

executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e pai-

néis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e 

informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; streaming de material vídeo na in-

ternet; serviços de teledifusão; serviços de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços 

de difusão de vídeos, difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e servi-

ços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

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

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

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

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

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

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

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 
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e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

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

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114884

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

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

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

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

putador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de 

negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; serviços de consultoria de formação 

empresarial; realização de formação na utilização e operação de software informático e 

sistemas informáticos; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação 

tanto interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qua-

lificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

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

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

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

dio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; servi-

ços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos 

ou culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de 

televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, 
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radiofónica e cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por paga-

mento e serviços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, progra-

mas televisivos de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de 

programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações 

recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de 

divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de 

clube relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direc-

ção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de forma-

ção; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, semi-

nários e cursos de formação relacionados com telecomunicações, computadores, programas 

de computador, computação em nuvem, concepção de «websites», comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, gestão financeira e publicidade; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; for-

necimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinemato-

gráficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de pro-

gramas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo 

de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpre-

tação de linguagem gestual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento 

de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; 

aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo 

salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de inter-

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

educação e formação relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de 

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

doria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído 

na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114885

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited
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 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; estudos de projectos técnicos; for-

necimento de um website apresentando tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e imagens na Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados interactivas 

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

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações relaciona-

das; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento 

de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audioconferência, 

do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videoconferência e do 

processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não descarregável 

em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços 

de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e aplicações infor-

máticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; serviços informáticos, 

nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores registados parti-

ciparem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, 

participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica 

prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos disponíveis em 

redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, 

computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores 

portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligentes; concep-

ção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computadores; serviços 

de integração informática; serviços de análise informática; programação de computadores 

relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de ligação directa entre 

utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software informático; ser-

viços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; 

alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à 

pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; forneci-

mento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por 

telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados 

com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato 

de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arqui-

tectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; 

serviços de informações sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de progra-

mas de gestão de riscos de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos 

e testes de segurança informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos 

relacionados com a certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para 
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os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a computadores (serviços de 

segurança de computador), redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da se-

gurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de 

comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de 

autenticação para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenti-

cação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de da-

dos electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática 

através de um website; computação em nuvem; serviços de fornecimentos de computação 

em nuvem; provisão de uso temporário de software informático não descarregável com 

base em computação nas nuvens e software informático de computação nas nuvens; arma-

zenamento electrónico de dados; provisão de sistema informático virtual e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvens; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114886

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : Asia Bon Company Limited

 地址 Endereço : 17/F., First Commercial Building, 33 Leighton Road, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; osso, chifre, marfim, osso de baleia ou madrepérola em 

bruto ou semi-trabalhado; conchas; espuma do mar; âmbar amarelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114887

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : Asia Bon Company Limited

 地址 Endereço : 17/F., First Commercial Building, 33 Leighton Road, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-
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-de-aço; vidro em bruto ou semi-trabalhado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114892

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)

 地址 Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114893

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel e cartão; produtos de impressão; artigos para 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para artigos 

de papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e 

artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (com ex-

cepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem; caracteres de imprensa; blocos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

classe 16.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114894

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : 山羊包護貼膜行 

 地址 Endereço : 中國台灣台南市中西區公正里西華南街7號1樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 包膜服務；電子通訊產品包膜；電子通訊產品防刮處理；電子通訊產品貼鑽；手機包膜；手機

防刮處理；手機貼鑽；電腦包膜；電腦防刮處理；電腦貼鑽；相機包膜；相機防刮處理；相機貼

鑽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色及紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114895

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : 華碩電腦股份有限公司

   ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

 地址 Endereço : 中國台灣台北市北投區立德路150號4樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 智能手錶；穿戴式行動追踪器；聯機手環（測量儀器）；測量儀器；精密測量儀器；計步器；非醫

用溫度計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114896

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : 華碩電腦股份有限公司

   ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

 地址 Endereço : 中國台灣台北市北投區立德路150號4樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫療器械和儀器；醫用體溫計；脈搏計；心率監測設備；身體脂肪監測器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114897

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : 文亮 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市岳麓區馨香雅苑4棟1201房 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114898

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : 文亮 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市岳麓區馨香雅苑4棟1201房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114899

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : PlayStudios International Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO 

Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的電子遊戲軟件（手機程序）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114900

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : PlayStudios International Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO 

Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務，即提供在線電子遊戲。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114901

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : PlayStudios International Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO 

Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的電子遊戲軟件（手機程序）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114902

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : PlayStudios International Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO 

Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務，即提供在線電子遊戲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114903

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : PlayStudios International Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO 

Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的電子遊戲軟件（手機程序）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114904

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29
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[730] 申請人 Requerente : PlayStudios International Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO 

Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務，即提供在線電子遊戲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114905

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : PlayStudios International Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO 

Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的電子遊戲軟件（手機程序）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114906

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : PlayStudios International Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO 

Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務，即提供在線電子遊戲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114907

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司 

 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 : 9
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[511] 產品 Produtos : 便攜式媒體播放器；放映設備；光學器械和儀器；頭戴式耳機；計算機外圍設備；眼鏡；導航儀

器；便攜式計算機；商品電子標簽；計算機遊戲軟件；電子公告牌；無線電設備；電視機；照相機

（攝影）；教學儀器；視頻顯示屏；電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114908

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司 

 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 : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；視頻遊戲機；娛樂場用視頻遊戲機；遊戲機控制器；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲

機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114909

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司 

 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 : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；信息傳送；電話通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；電子郵件；電信信息；光纖通訊；

提供全球計算機網絡用戶接入服務；提供互聯網聊天室；數字文件傳送。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114910

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29
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[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司 

 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 直接郵件廣告；廣告；電視廣告；廣告代理；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；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）；無線電廣

告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114911

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : 深圳市柔宇科技有限公司 

 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 : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件維護；計算機系統設計；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；託管計算機站（網

站）；網絡服務器的出租；計算機病毒的防護服務；提供互聯網搜索引擎；軟件運營服務；信息

技術諮詢服務；服務器託管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114913

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : ARCHE SAS

 地址 Endereço : Rue de Fléteau 37110 CHATEAU-RENAULT França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Calçado; botas; sapatos; sandálias; pantufas; gáspeas para calçado, ponteiras para calçado, 

ferragens para calçado, solas para calçado, antiderrapantes para calçado e calcanheiras 

para calçado; vestuário; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114914

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)

 地址 Endereço : Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114915

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)

 地址 Endereço : Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114916

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : NEOSTRATA COMPANY, INC.

 地址 Endereço : 307 College Road East, Princeton, New Jersey, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de limpeza, loções, hidratantes, cremes, geles, séruns, tónicos para lavar o rosto, 

produtos de lavagem esfoliantes, loções esfoliantes, esfoliantes, protectores solares, másca-

ras faciais, esfoliantes para o rosto, cremes e soros antienvelhecimento; produtos de limpe-

za, loções, hidratantes, cremes, geles para o corpo; creme para os olhos, máscaras para os 

olhos; cosméticos, nomeadamente, bases de maquilhagem e correctores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114917

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : NEOSTRATA COMPANY, INC.

 地址 Endereço : 307 College Road East, Princeton, New Jersey, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos medicinais para os cuidados da pele para o tratamento da acne; formulações far-

macêuticas para o tratamento de doenças do sistema tegumentar, nomeadamente cremes, 

loções, geles, soluções para a pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114918

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : NEOSTRATA COMPANY, INC.

 地址 Endereço : 307 College Road East, Princeton, New Jersey, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de limpeza, loções, hidratantes, cremes, geles, séruns, tónicos para lavar o rosto, 

produtos de lavagem esfoliantes, loções esfoliantes, esfoliantes, protectores solares, másca-

ras faciais, esfoliantes para o rosto, cremes e soros antienvelhecimento; produtos de limpe-

za, loções, hidratantes, cremes, geles para o corpo; creme para os olhos, máscaras para os 

olhos; cosméticos, nomeadamente, bases de maquilhagem e correctores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114919

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : NEOSTRATA COMPANY, INC.

 地址 Endereço : 307 College Road East, Princeton, New Jersey, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos medicinais para os cuidados da pele para o tratamento da acne; formulações far-

macêuticas para o tratamento de doenças do sistema tegumentar, nomeadamente cremes, 

loções, geles, soluções para a pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114920

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[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 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos e reagentes de diagnóstico para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114921

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[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 : 10

[511] 產品 Produtos : Dispositivo médico para medir os níveis de produtos farmacêuticos antipsicóticos no san-

gue do doente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114922

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : 鍾,安頤

   CHUNG, ON YEE JANICE

 地址 Endereço : 澳門路環蝴蝶谷大馬路居雅大厦,竹苑8座,9樓,BT室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114933

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka 540-8645, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para uso humano.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114934

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka 540-8645, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114935

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka 540-8645, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114936

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceutical Company Limited

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka 540-8645, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para uso humano; preparados vitamínicos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114950

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114951

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114952

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114953

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, dourado, castanho, cinzento, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/114954

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, dourado, castanho, cinzento, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/114955

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, dourado, castanho, cinzento, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/114956

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : 贏到粥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街278號,豐順新村第三座地下K座及M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 : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114957

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : VITAMINHAUS PTY LTD

 地址 Endereço : Suite 7, 400 Canterbury Road, Surrey Hills, Victoria 3127, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素泡騰片；維生素製劑；維生素添加劑；維生素片；維生素；膳食補充劑；纖維素；營養補

充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114958

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : Sunrise & Co (Pte) Ltd

 地址 Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit Techpark 1, Singapore 416240

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



N.º 42 — 19-10-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 21171

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Sapatos; sapatos para desporto; sandálias; chinelos; botas; cobre-pés, não eléctricos; en-

caixes para os calcanhares para calçado (excepto ortopédico); palmilhas (excepto ortopé-

dicas); dispositivos antiderrapantes para calçado; palmilhas para fins predominantemente 

não-ortopédicos; «sock liners» (palmilhas, sem ser para uso ortopédico); gáspeas para 

sapatos; peúgas; solas para calçado; palas ou tiras de puxar para sapatos e botas (partes de 

calçado); viras para botas e sapatos; coberturas feitas à medida para sapatos ou botas para 

proteger os sapatos ou botas da água ou de outros danos (partes de calçado); vestuário 

exterior; vestuário exterior para desporto; pólos; blusas; jaquetas (vestuário); camisolões 

(vestuário); coletes; fatos de treino; calças; cuecas; calças para desporto; gravatas; peúgas; 

meias; collants (aquecedores para as pernas), leggings (calças); roupa interior; chapéus; bo-

nés; viseiras (chapelaria); vestuário de desporto; calções de banho; saias; cintos (vestuário); 

lenços de cabeça e pescoço; xales; calças de ganga; T-shirts; calções; maillots; camisas; so-

bretudos; gabardinas; camisolas; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114959

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : Amorepacific Corporation

 地址 Endereço : 181, 2-ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea (Zip Code : 140-777)

 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 : Perfumes; cosméticos; óleo de alfazema; pestanas postiças; produtos de limpeza; champôs; 

dentífricos; champô para animais de estimação; preparações cosméticas para o banho; 

sabões cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114960

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[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。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114961

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[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；組織教育或娛樂競賽；遊戲廳服務；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/114963

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鍾利英

   CHUM LI IM

 地址 Endereço : 澳門羅神父街41號,時代商業大廈地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 維修車輛服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，綠色，黑色，淺灰色，深灰色，白色。 

[210] 編號 N.º : N/114964

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : Tsit Wing International Company Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 玻璃瓶（容器）；咖啡具（餐具）；盆（碗）；瓶；罐；成套杯、碗、碟；攪拌匙（廚房用具）；瓷器；

飲用器皿；茶葉罐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114965

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30
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[730] 申請人 Requerente : Tsit Wing International Company Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉食品；肉湯濃縮汁；肉；香腸；牛肚；家禽（非活）；日式烤雞肉串；甲殼動物（非活）；食用

魚膠；牡蠣（非活）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114966

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : Tsit Wing International Company Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；戶外廣告；直接郵件廣告；計算機網絡上的在線廣告；貨物展出；樣品散發；廣告宣傳本

的出版；廣告版面設計；點擊付費廣告；廣告宣傳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114967

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : Tsit Wing International Company Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 玻璃瓶（容器）；咖啡具（餐具）；盆（碗）；瓶；罐；成套杯、碗、碟；攪拌匙（廚房用具）；瓷器；

飲用器皿；茶葉罐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114968

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : Tsit Wing International Company Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛奶；奶油（奶製品）；黃油；奶酪；牛奶飲料（以牛奶為主的）；奶昔；牛奶製品；奶粉；烹飪用

蛋白；豆腐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114969

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : Tsit Wing International Company Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；戶外廣告；直接郵件廣告；計算機網絡上的在線廣告；貨物展出；樣品散發；廣告宣傳本

的出版；廣告版面設計；點擊付費廣告；廣告宣傳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114970

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : 顏有德 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市北投區大度路三段209號7樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，西米，咖啡代用品，糕點及糖果，冰製食品，蜂蜜，糖漿，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114971

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : 顏有德 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市北投區大度路三段209號7樓 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，西米，咖啡代用品，糕點及糖果，冰製食品，蜂蜜，糖漿，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114972

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/30

[730] 申請人 Requerente : 顏有德 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市北投區大度路三段209號7樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，西米，咖啡代用品，糕點及糖果，冰製食品，蜂蜜，糖漿，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114973

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新浩裕集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商業大厦3樓H室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷鉛字，印版。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如下圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114974

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新浩裕集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商業大厦3樓H室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 進出口。  



21176 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 42 期 —— 2016 年 10 月 19 日

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如下圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114975

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新浩裕集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場159-207號光輝集團商業大厦3樓H室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如下圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114976

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114977

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos e serviços de jogos de computador em linha (jogos sociais/móveis).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114978

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114979

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos e serviços de jogos de computador em linha (jogos sociais/móveis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114980

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 黃仕耀 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 皮具翻新，維修化學用品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 玫瑰紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114981

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 黃仕耀 
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 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : 顏料，清漆，漆，防銹，著色劑，媒染劑，未加工的天然樹脂，皮具翻新顏料。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 玫瑰紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114982

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 黃仕耀 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 皮具清潔用品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 玫瑰紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114983

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 黃仕耀 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 普通金屬及其合金，金屬建築材料，可移動金屬建築物，鐵軌用金屬材料，非電氣用纜索和金

屬線，小五金具，金屬管，保險箱，不屬別類的普通金屬製品，礦砂。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 玫瑰紅色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/114984

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 黃仕耀 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 玫瑰紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114985

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 黃仕耀 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 23

[511] 產品 Produtos : 紡織用紗、線。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 玫瑰紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114986

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 黃仕耀 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 玫瑰紅色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/114987

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 黃仕耀 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 皮具修理，手袋修理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 玫瑰紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114988

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 黃仕耀 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 材料處理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 玫瑰紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/114989

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 黃仕耀 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街保利達花園第六座六樓AU 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，皮具翻新，維修課程。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 玫瑰紅色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/114990

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/06

[730] 申請人 Requerente : 徐靖雲

   XU JINGYUN

 地址 Endereço : 澳門氹仔廣東大馬路濠庭都會第11座4A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114991

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/06

[730] 申請人 Requerente : 徐靖雲

   XU JINGYUN

 地址 Endereço : 澳門氹仔廣東大馬路濠庭都會第11座4A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114995

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : 捷偉實業有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀區海港城港威大廈2座26層2601室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 半成品木材；木材；木地板；非金屬地板；非金屬門；非金屬窗；非金屬大門。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115000

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31
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[730] 申請人 Requerente : 澳門3D金屬拼模有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路63號,恒昌大廈,6樓F座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬模型（擺設）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115001

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : R. R. Donnelley & Sons Company

 地址 Endereço : 35 W. Wacher Drive, Chicago, Illinois 60601, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Arquivamento electrónico de documentos de valores mobiliários públicos para terceiros, 

nomeadamente o arquivamento de documentos de valores mobiliários electronicamente 

com a relevante agência administrativa governamental para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «serviços de gestão e cumprimento de logística na área da impressão, impressão 

electrónica, e informação de negócios», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115002

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115003

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos e dentários, próteses artificiais de braços, 

pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos; materiais de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115004

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços de assessoria relacionados com cuidados de saúde.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115005

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/31

[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, 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 banho, sabonete para as mãos, cremes para as mãos, loções para 

as mãos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115013

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : 北京時代動向廣告傳媒有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區建國門外建華南路15號1層1-116 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備，連接器（數據處理設備），電子筆（視覺演示裝置），鼠標（計算機外圍設

備），便攜式計算機專用包，便攜式計算機用套，計算機鍵盤，電池充電器，太陽能電池，智能

手機，穿戴式行動追蹤器，智能手機用套，智能手機用殼，平板電腦，智能手錶（數據處理），

計算機屏幕專用保護膜，頭戴式耳機，數碼相框。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115031

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : 北京時代動向廣告傳媒有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區建國門外建華南路15號1層1-116 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備，連接器（數據處理設備），電子筆（視覺演示裝置），鼠標（計算機外圍設

備），便攜式計算機專用包，便攜式計算機用套，計算機鍵盤，電池充電器，太陽能電池，智能

手機，穿戴式行動追蹤器，智能手機用套，智能手機用殼，平板電腦，智能手錶（數據處理），

計算機屏幕專用保護膜，頭戴式耳機，數碼相框。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115037

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.

 地址 Endereço : Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, Mexico, 11320 Distrito Federal, Mexico

 國籍 Nacionalidade : 墨西哥 Mexicana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores amarela e azul tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/115038

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.

 地址 Endereço : Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, Mexico, 11320 Distrito Federal, Mexico

 國籍 Nacionalidade : 墨西哥 Mexicana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115039

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.

 地址 Endereço : Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, Mexico, 11320 Distrito Federal, Mexico

 國籍 Nacionalidade : 墨西哥 Mexicana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115041

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Talheres (facas, garfos e colheres); facas de cozinha; pinças para carne.

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

2016/06/13 1776522 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115042

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de mão.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/06/13 1776522 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115043

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios para cozinhar para uso em churrascos (barbecues) caseiros; ferramentas para 

cozinha (utensílios, não eléctricos); utensílios para cozinha; panelas não eléctricas para 

molhos; frigideiras não eléctricas; canecas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/06/13 1776522 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115044

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa para a cozinha.
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[540] 商標 Marca : 

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

2016/06/13 1776522 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115045

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T-shirts; bonés (chapelaria); chapéus; aventais (vestuário); vestuário; cintos (vestuário); cal-

çado.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/06/13 1776522 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115046

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; carne de vaca; extractos de carne; produtos de carne de vaca; carne processada; óleos 

para cozinhar.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/06/13 1776522 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115047

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia
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 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho; vendas a retalho de artigos (por qualquer meio); vendas a 

grosso de artigos (por qualquer meio).

[540] 商標 Marca : 

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

2016/06/13 1776522 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115048

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de acolhimento/hospitalidade (comida e bebida); prepa-

ração de comida e bebida; provisão de comida e bebida; serviços de bar; serviços de forne-

cimento de comida e bebida.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/06/13 1776522 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115049

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Talheres (facas, garfos e colheres); facas de cozinha; pinças para carne.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2016/06/23 1778975 澳大利亞 Austrália
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[210] 編號 N.º : N/115050

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de mão.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2016/06/23 1778975 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115051

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios para cozinhar para uso em churrascos (barbecues) caseiros; ferramentas para 

cozinha (utensílios, não eléctricos); utensílios para cozinha; panelas não eléctricas para 

molhos; frigideiras não eléctricas; canecas.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2016/06/23 1778975 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115052

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24
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[511] 產品 Produtos : Roupa para a cozinha.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2016/06/23 1778975 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115053

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T-shirts; bonés (chapelaria); chapéus; aventais (vestuário); vestuário; cintos (vestuário); cal-

çado.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2016/06/23 1778975 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115054

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; carne de vaca; extractos de carne; produtos de carne de vaca; carne processada; óleos 

para cozinhar.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Roxo escuro e branco.

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

2016/06/23 1778975 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115055

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho; vendas a retalho de artigos (por qualquer meio); vendas a 

grosso de artigos (por qualquer meio).

[540] 商標 Marca : 

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

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

2016/06/23 1778975 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115056

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead QLD 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de acolhimento/hospitalidade (comida e bebida); prepa-

ração de comida e bebida; provisão de comida e bebida; serviços de bar; serviços de forne-

cimento de comida e bebida.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2016/06/23 1778975 澳大利亞 Austrália



21192 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 42 期 —— 2016 年 10 月 19 日

[210] 編號 N.º : N/115103

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/02

[730] 申請人 Requerente : GROUPE LEA NATURE

 地址 Endereço : 23 avenue Paul Langevin, 17183 Périgny, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Pedras de alúmen, preparações cosméticas adelgaçantes, preparações para bronzear, pre-

parações cosméticas para o banho, sais de banho não para uso médico, sabão para a barba, 

máscaras de beleza, cremes para branquear a pele, loções capilares, preparações cosmé-

ticas para pestanas, cera para depilar, água de colónia, decalques decorativos para uso 

cosmético, estojos cosméticos, cosméticos, lápis para uso cosmético, cremes cosméticos, 

preparações desmaquilhantes, dentífricos, desodorizantes para uso pessoal (perfumaria), 

água de toilette, incenso, maquilhagem, extratos de flores (perfumaria), preparações para 

fumigação (perfumes), óleos de toilette, óleos essenciais, óleos para perfumes e fragrân-

cias, leites de limpeza da pele, batons, loções para uso cosmético, loções pós-barba, prepa-

rações de maquilhagem, preparações para o cuidado das unhas, perfumes, pomadas para 

uso cosmético, pedra-pomes, «pot-pourris», pó para a maquilhagem, produtos para barbear, 

sabões, toalhetes impregnados de loções cosméticas, cosméticos para as sobrancelhas, lápis 

para as sobrancelhas, pinturas cosméticas.

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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/096064 2016/09/26 2016/09/26 International Quarry Industry Limited 16

N/096065 2016/09/26 2016/09/26 International Quarry Industry Limited 35

N/096066 2016/09/26 2016/09/26 International Quarry Industry Limited 36

N/096067 2016/09/26 2016/09/26 International Quarry Industry Limited 37

N/096068 2016/09/26 2016/09/26 International Quarry Industry Limited 39
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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/096069 2016/09/26 2016/09/26 International Quarry Industry Limited 41

N/096070 2016/09/26 2016/09/26 International Quarry Industry Limited 43

N/102310 2016/09/26 2016/09/26 Cotiviti Corporation 09

N/102311 2016/09/26 2016/09/26 Cotiviti Corporation 16

N/102312 2016/09/26 2016/09/26 Cotiviti Corporation 35

N/102313 2016/09/26 2016/09/26 Cotiviti Corporation 36

N/102314 2016/09/26 2016/09/26 Cotiviti Corporation 38

N/102315 2016/09/26 2016/09/26 Cotiviti Corporation 42

N/102316 2016/09/26 2016/09/26 Cotiviti Corporation 45

N/106784 2016/09/26 2016/09/26 Yoo Holdings Limited 20

N/106785 2016/09/26 2016/09/26 Yoo Holdings Limited 36

N/106786 2016/09/26 2016/09/26 Yoo Holdings Limited 37

N/106787 2016/09/26 2016/09/26 Yoo Holdings Limited 42

N/107320 2016/09/26 2016/09/26 Ferrari S.p.A. 09

N/107321 2016/09/26 2016/09/26 Ferrari S.p.A. 12

N/107322 2016/09/26 2016/09/26 Ferrari S.p.A. 25

N/107323 2016/09/26 2016/09/26 Ferrari S.p.A. 28

N/107485 2016/09/26 2016/09/26 CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST 14

N/107486 2016/09/26 2016/09/26 CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST 18

N/107487 2016/09/26 2016/09/26 CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST 25

N/107488 2016/09/26 2016/09/26 CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST 35

N/107489 2016/09/26 2016/09/26 CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST 42

N/107778 2016/09/26 2016/09/26 領域工程 37

N/107779 2016/09/26 2016/09/26 領域工程一人有限公司 37

N/107804 2016/09/26 2016/09/26 Gigaset Communications GmbH 09

N/107839 2016/09/26 2016/09/26 Cynvenio Biosystems, Inc. 10

N/107840 2016/09/26 2016/09/26 Cynvenio Biosystems, Inc. 44

N/107861 2016/09/26 2016/09/26 LEE KUM KEE COMPANY LIMITED 29

N/107862 2016/09/26 2016/09/26 LEE KUM KEE COMPANY LIMITED 30

N/107894 2016/09/26 2016/09/26 SOU LAI KUN 42

N/108433 2016/09/26 2016/09/26 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DELLA VALTIDONE 

SOC. COOP. A R.L.

33

N/108993 2016/09/26 2016/09/26 Kasakoda, LLC 30

N/109063 2016/09/26 2016/09/26 Shakey’s International Limited 30
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/109064 2016/09/26 2016/09/26 Shakey’s International Limited 43

N/109109 2016/09/26 2016/09/26 CHANEL 14

N/109112 2016/09/26 2016/09/26 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/109113 2016/09/26 2016/09/26 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/109203 2016/09/26 2016/09/26 珠海瑪莎體育有限公司 25

N/109358 2016/09/26 2016/09/26 姚錢樹（澳門）有限公司

YAO QIAN SHU (MACAU), LIMITADA

14

N/109374 2016/09/26 2016/09/26 Modelo Continente Hipermercados, S.A. 35

N/109437 2016/09/26 2016/09/26 HERMES INTERNATIONAL 18

N/109558 2016/09/26 2016/09/26 Dairyfarm Establishment 03

N/109559 2016/09/26 2016/09/26 Dairyfarm Establishment 21

N/109600 2016/09/26 2016/09/26 King.Com Limited 09

N/109601 2016/09/26 2016/09/26 King.Com Limited 41

N/109602 2016/09/26 2016/09/26 King.Com Limited 09

N/109603 2016/09/26 2016/09/26 King.Com Limited 41

N/109720 2016/09/26 2016/09/26 Bulgari S.p.A. 09

N/109721 2016/09/26 2016/09/26 Bulgari S.p.A. 14

N/109722 2016/09/26 2016/09/26 Bulgari S.p.A. 18

N/109838 2016/09/26 2016/09/26 ZINO DAVIDOFF, S.A. 03

N/109858 2016/09/26 2016/09/26 逸翔國際（英國）有限公司

SKYVENTURE INTERNATIONAL (UK) LTD.

09

N/109859 2016/09/26 2016/09/26 逸翔國際（英國）有限公司

SKYVENTURE INTERNATIONAL (UK) LTD.

16

N/109860 2016/09/26 2016/09/26 逸翔國際（英國）有限公司

SKYVENTURE INTERNATIONAL (UK) LTD.

18

N/109861 2016/09/26 2016/09/26 逸翔國際（英國）有限公司

SKYVENTURE INTERNATIONAL (UK) LTD.

25

N/109862 2016/09/26 2016/09/26 逸翔國際（英國）有限公司

SKYVENTURE INTERNATIONAL (UK) LTD.

28

N/109863 2016/09/26 2016/09/26 逸翔國際（英國）有限公司

SKYVENTURE INTERNATIONAL (UK) LTD.

41

N/109864 2016/09/26 2016/09/26 逸翔國際（英國）有限公司

SKYVENTURE INTERNATIONAL (UK) LTD.

09

N/109865 2016/09/26 2016/09/26 逸翔國際（英國）有限公司

SKYVENTURE INTERNATIONAL (UK) LTD.

16

N/109866 2016/09/26 2016/09/26 逸翔國際（英國）有限公司

SKYVENTURE INTERNATIONAL (UK) LTD.

18
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/109867 2016/09/26 2016/09/26 逸翔國際（英國）有限公司

SKYVENTURE INTERNATIONAL (UK) LTD.

25

N/109868 2016/09/26 2016/09/26 逸翔國際（英國）有限公司

SKYVENTURE INTERNATIONAL (UK) LTD.

28

N/109869 2016/09/26 2016/09/26 逸翔國際（英國）有限公司

SKYVENTURE INTERNATIONAL (UK) LTD.

41

N/109921 2016/09/26 2016/09/26 英創康歐洲有限公司

INQPHARM EUROPE LIMITED

05

N/109922 2016/09/26 2016/09/26 英創康歐洲有限公司

INQPHARM EUROPE LIMITED

42

N/109987 2016/09/26 2016/09/26 Rimowa GmbH 09

N/109988 2016/09/26 2016/09/26 Rimowa GmbH 18

N/109989 2016/09/26 2016/09/26 Rimowa GmbH 38

N/109990 2016/09/26 2016/09/26 Rimowa GmbH 42

N/110010 2016/09/26 2016/09/26 深圳市正昌隆管業有限公司 06

N/110130 2016/09/26 2016/09/26 LASVIT s.r.o. 11

N/110131 2016/09/26 2016/09/26 LASVIT s.r.o. 21

N/110138 2016/09/26 2016/09/26 陳和祿

Chen, Ho-Lu

43

N/110139 2016/09/26 2016/09/26 陳和祿

Chen, Ho-Lu

43

N/110169 2016/09/26 2016/09/26 中國電信國際有限公司

China Telecom Global Limited

09

N/110170 2016/09/26 2016/09/26 中國電信國際有限公司

China Telecom Global Limited

38

N/110171 2016/09/26 2016/09/26 中國電信國際有限公司

China Telecom Global Limited

09

N/110172 2016/09/26 2016/09/26 中國電信國際有限公司

China Telecom Global Limited

38

N/110282 2016/09/26 2016/09/26 上海連尚網絡科技有限公司 09

N/110294 2016/09/26 2016/09/26 CHANEL 14

N/110295 2016/09/26 2016/09/26 CHANEL 03

N/110296 2016/09/26 2016/09/26 CHANEL 09

N/110297 2016/09/26 2016/09/26 CHANEL 14

N/110298 2016/09/26 2016/09/26 CHANEL 18

N/110299 2016/09/26 2016/09/26 CHANEL 25

N/110300 2016/09/26 2016/09/26 CHANEL 41
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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/110346 2016/09/26 2016/09/26 趙偉波

Zhao, Weibo

30

N/110347 2016/09/26 2016/09/26 趙偉波

Zhao, Weibo

30

N/110520 2016/09/26 2016/09/26 KvG Group Inc. 03

N/110525 2016/09/26 2016/09/26 王剛 32

N/110557 2016/09/26 2016/09/26 ASR MEDIA AND SPONSORSHIP S.R.L. 18

N/110559 2016/09/26 2016/09/26 SAS ANDRIEU 30

N/110560 2016/09/26 2016/09/26 李靜雯

CHENG MAN, LEI DE ASSIS

41

N/110562 2016/09/26 2016/09/26 王佳俊

Wang Jiajun

43

N/110566 2016/09/26 2016/09/26 The United States Playing Card Company  09

N/110567 2016/09/26 2016/09/26 DSM IP Assets B.V. 05

N/110568 2016/09/26 2016/09/26 DSM IP Assets B.V. 05

N/110569 2016/09/26 2016/09/26 DSM IP Assets B.V. 05

N/110578 2016/09/26 2016/09/26 北京狂熱者科技有限公司

Beijing Zealot Games Technology Co., Ltd.

09

N/110579 2016/09/26 2016/09/26 汪朝清 25

N/110593 2016/09/26 2016/09/26 CAPCOM CO., LTD. 09

N/110594 2016/09/26 2016/09/26 CAPCOM CO., LTD. 41

N/110595 2016/09/26 2016/09/26 CAPCOM CO., LTD. 09

N/110596 2016/09/26 2016/09/26 CAPCOM CO., LTD. 41

N/110603 2016/09/26 2016/09/26 歐家威 39

N/110605 2016/09/26 2016/09/26 曜星有限公司 43

N/110606 2016/09/26 2016/09/26 麥奀雲吞麵世家有限公司 43

N/110608 2016/09/26 2016/09/26 DSM IP Assets B.V. 05

N/110609 2016/09/26 2016/09/26 DSM IP Assets B.V. 05

N/110612 2016/09/26 2016/09/26 林柔蒂 24

N/110613 2016/09/26 2016/09/26 林柔蒂 25

N/110614 2016/09/26 2016/09/26 林柔蒂 35

N/110615 2016/09/26 2016/09/26 林柔蒂 45

N/110628 2016/09/26 2016/09/26 Comptoir Nouveau de la Parfumerie 03

N/110629 2016/09/26 2016/09/26 Comptoir Nouveau de la Parfumerie 03

N/110634 2016/09/26 2016/09/26 澳創潔廢料處理有限公司 40

N/110638 2016/09/26 2016/09/26 King.Com Limited 09
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N/110639 2016/09/26 2016/09/26 King.Com Limited 41

N/110646 2016/09/26 2016/09/26 Bovet Fleurier SA 14

N/110648 2016/09/26 2016/09/26 邱梓桑 14

N/110649 2016/09/26 2016/09/26 邱梓桑 35

N/110650 2016/09/26 2016/09/26 邱梓桑 14

N/110651 2016/09/26 2016/09/26 邱梓桑 35

N/110652 2016/09/26 2016/09/26 邱梓桑 14

N/110653 2016/09/26 2016/09/26 邱梓桑 35

N/110654 2016/09/26 2016/09/26 邱梓桑 14

N/110655 2016/09/26 2016/09/26 邱梓桑 35

N/110656 2016/09/26 2016/09/26 邱梓桑 14

N/110657 2016/09/26 2016/09/26 邱梓桑 35

N/110658 2016/09/26 2016/09/26 林曼曼 03

N/110659 2016/09/26 2016/09/26 廣州賞品奢香品牌管理有限公司 03

N/110660 2016/09/26 2016/09/26 廣東都市麗人實業有限公司

COSMO LADY GUANGDONG HOLDINGS LIMITED

25

N/110661 2016/09/26 2016/09/26 廣東都市麗人實業有限公司

COSMO LADY GUANGDONG HOLDINGS LIMITED

35

N/110662 2016/09/26 2016/09/26 廣東都市麗人實業有限公司

COSMO LADY GUANGDONG HOLDINGS LIMITED

25

N/110663 2016/09/26 2016/09/26 廣東都市麗人實業有限公司

COSMO LADY GUANGDONG HOLDINGS LIMITED

35

N/110664 2016/09/26 2016/09/26 邱梓桑 14

N/110665 2016/09/26 2016/09/26 邱梓桑 35

N/110666 2016/09/26 2016/09/26 Ferrari S.p.A. 09

N/110667 2016/09/26 2016/09/26 Ferrari S.p.A. 12

N/110668 2016/09/26 2016/09/26 Ferrari S.p.A. 25

N/110669 2016/09/26 2016/09/26 Ferrari S.p.A. 28

N/110670 2016/09/26 2016/09/26 瑞士鞋品牌管理集團有限公司 25

N/110671 2016/09/26 2016/09/26 浙商銀行股份有限公司 36

N/110672 2016/09/26 2016/09/26 浙商銀行股份有限公司 36

N/110676 2016/09/26 2016/09/26 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/110683 2016/09/26 2016/09/26 余幹成

Yu Kon Shing

05

N/110684 2016/09/26 2016/09/26 迎新科技有限公司 09

N/110685 2016/09/26 2016/09/26 迎新科技有限公司 09
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N/110686 2016/09/26 2016/09/26 迎新科技有限公司 09

N/110687 2016/09/26 2016/09/26 迎新科技有限公司 42

N/110688 2016/09/26 2016/09/26 迎新科技有限公司 42

N/110689 2016/09/26 2016/09/26 迎新科技有限公司 42

N/110690 2016/09/26 2016/09/26 CPF (Thailand) Public Company Limited 31

N/110693 2016/09/26 2016/09/26 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

16

N/110694 2016/09/26 2016/09/26 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

43

N/110695 2016/09/26 2016/09/26 South Beach Beverage Company, Inc. 32

N/110696 2016/09/26 2016/09/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/110697 2016/09/26 2016/09/26 深圳市曼琨鑽石有限公司 14

N/110700 2016/09/26 2016/09/26 The Coca-Cola Company 32

N/110702 2016/09/26 2016/09/26 國際永富投資有限公司

COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL 

WENG FU, LIMITADA

43

N/110703 2016/09/26 2016/09/26 金泉國際食品有限公司 30

N/110704 2016/09/26 2016/09/26 金泉國際食品有限公司 35

N/110705 2016/09/26 2016/09/26 東莞銀城精剛實業有限公司 35

N/110722 2016/09/26 2016/09/26 呂博榮 25

N/110723 2016/09/26 2016/09/26 Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 05

N/110724 2016/09/26 2016/09/26 Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 44

N/110729 2016/09/26 2016/09/26 RARE Holdings Pty Limited 36

N/110730 2016/09/26 2016/09/26 梁柏祥 35

N/110731 2016/09/26 2016/09/26 梁柏祥 43

N/110739 2016/09/26 2016/09/26 孫洪留 29

N/110740 2016/09/26 2016/09/26 孫洪留 35

N/110741 2016/09/26 2016/09/26 孫洪留 43

N/110742 2016/09/26 2016/09/26 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 09

N/110743 2016/09/26 2016/09/26 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/110744 2016/09/26 2016/09/26 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/110745 2016/09/26 2016/09/26 MESSIKA GROUP SA 09

N/110746 2016/09/26 2016/09/26 MESSIKA GROUP SA 18

N/110747 2016/09/26 2016/09/26 MESSIKA GROUP SA 25

N/110748 2016/09/26 2016/09/26 CORPORACION HABANOS, S.A. 34
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N/110749 2016/09/26 2016/09/26 Koda Farms, Inc. 30

N/110750 2016/09/26 2016/09/26 Koda Farms, Inc. 30

N/110751 2016/09/26 2016/09/26 Koda Farms, Inc. 30

N/110752 2016/09/26 2016/09/26 Koda Farms, Inc. 30

N/110753 2016/09/26 2016/09/26 Koda Farms, Inc. 30

N/110754 2016/09/26 2016/09/26 Koda Farms, Inc. 30

N/110755 2016/09/26 2016/09/26 Koda Farms, Inc. 30

N/110756 2016/09/26 2016/09/26 Trademark Holding Company 30

N/110757 2016/09/26 2016/09/26 Trademark Holding Company 30

N/110758 2016/09/26 2016/09/26 HONG KONG RUGBY UNION 25

N/110759 2016/09/26 2016/09/26 HONG KONG RUGBY UNION 25

N/110760 2016/09/26 2016/09/26 HONG KONG RUGBY UNION 25

N/110761 2016/09/26 2016/09/26 HONG KONG RUGBY UNION 25

N/110762 2016/09/26 2016/09/26 松花湖飲食一人有限公司

Estabelecimento de Comidas Lago Chong Fa, Sociedade 

Unipessoal Limitada

29

N/110763 2016/09/26 2016/09/26 松花湖飲食一人有限公司

Estabelecimento de Comidas Lago Chong Fa, Sociedade 

Unipessoal Limitada

30

N/110764 2016/09/26 2016/09/26 松花湖飲食一人有限公司

Estabelecimento de Comidas Lago Chong Fa, Sociedade 

Unipessoal Limitada

43

N/110769 2016/09/26 2016/09/26 Apple Inc. 09

N/110770 2016/09/26 2016/09/26 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric 

Corporation)

11

N/110771 2016/09/26 2016/09/26 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (Mitsubishi Electric 

Corporation)

11

N/110772 2016/09/26 2016/09/26 Motorola Trademark Holdings, LLC 09

N/110773 2016/09/26 2016/09/26 Able Elite Investments Limited 29

N/110774 2016/09/26 2016/09/26 Able Elite Investments Limited 29

N/110775 2016/09/26 2016/09/26 Nowhere Co., Ltd. 18

N/110776 2016/09/26 2016/09/26 Nowhere Co., Ltd. 25

N/110777 2016/09/26 2016/09/26 嬌美國際有限公司

JIAO MEI INTERNACIONAL COMPANHIA LIMITADA

03

N/110786 2016/09/26 2016/09/26 徐民 34

N/110787 2016/09/26 2016/09/26 天基數碼科技有限公司 42

N/110788 2016/09/26 2016/09/26 ANA ROSA NETO CELESTINO CAMPINA 41
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N/110789 2016/09/26 2016/09/26 浙商銀行股份有限公司 36

N/110790 2016/09/26 2016/09/26 關顯明

Kuan Hin Meng

35

N/110791 2016/09/26 2016/09/26 SUNTORY HOLDINGS LIMITED 33

N/110792 2016/09/26 2016/09/26 SUNTORY HOLDINGS LIMITED 33

N/110793 2016/09/26 2016/09/26 SUNTORY HOLDINGS LIMITED 33

N/110794 2016/09/26 2016/09/26 SUNTORY HOLDINGS LIMITED 33

N/110795 2016/09/26 2016/09/26 SUNTORY HOLDINGS LIMITED 33

N/110796 2016/09/26 2016/09/26 SUNTORY HOLDINGS LIMITED 33

N/110797 2016/09/26 2016/09/26 嘉豐有限公司

COLHEITA PERFEITA, LDA.

43

N/110798 2016/09/26 2016/09/26 Senju Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/110799 2016/09/26 2016/09/26 Senju Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/110800 2016/09/26 2016/09/26 Senju Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/110801 2016/09/26 2016/09/26 Senju Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/110803 2016/09/26 2016/09/26 KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.) 09

N/110804 2016/09/26 2016/09/26 KABUSHIKI KAISHA SEGA Games (SEGA Games Co., Ltd.) 41

N/110805 2016/09/26 2016/09/26 澳門保險股份有限公司

COMPANHIA DE SEGUROS DE MACAU, S.A., em inglês 

MACAU INSURANCE COMPANY LIMITED

36

N/110806 2016/09/26 2016/09/26 澳門保險股份有限公司

COMPANHIA DE SEGUROS DE MACAU, S.A., em inglês 

MACAU INSURANCE COMPANY LIMITED

36

N/110807 2016/09/26 2016/09/26 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/110808 2016/09/26 2016/09/26 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/110814 2016/09/26 2016/09/26 Shimano Inc. 28

N/110815 2016/09/26 2016/09/26 煜星有限公司 43

N/110822 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 09

N/110823 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 18

N/110824 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 24

N/110825 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 25

N/110826 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 26

N/110827 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 35

N/110828 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 09

N/110829 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 18

N/110830 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 24
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N/110831 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 25

N/110832 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 26

N/110833 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 35

N/110834 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 25

N/110835 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 25

N/110836 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 25

N/110837 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 25

N/110838 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 25

N/110839 2016/09/26 2016/09/26 海瀾之家股份有限公司 25

N/110840 2016/09/26 2016/09/26 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/110841 2016/09/26 2016/09/26 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

12

N/110842 2016/09/26 2016/09/26 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

36

N/110850 2016/09/26 2016/09/26 駿盈餐飲有限公司

RESTAURANTE CHUN IENG, LIMITADA

43

N/110851 2016/09/26 2016/09/26 上海愛傲商貿有限公司 35

N/110852 2016/09/26 2016/09/26 JOYCITY CORP. 09

N/110853 2016/09/26 2016/09/26 JOYCITY CORP. 41

N/110858 2016/09/26 2016/09/26 好孩子兒童用品有限公司

Goodbaby Child Products CO., Ltd.

12

N/110859 2016/09/26 2016/09/26 好孩子兒童用品有限公司

Goodbaby Child Products CO., Ltd.

20

N/110860 2016/09/26 2016/09/26 東望洋手信有限公司

COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / 

GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

29

N/110861 2016/09/26 2016/09/26 東望洋手信有限公司

COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / 

GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

32

N/110862 2016/09/26 2016/09/26 東望洋手信有限公司

COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / 

GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

35

N/110863 2016/09/26 2016/09/26 東望洋手信有限公司

COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / 

GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

43

N/110864 2016/09/26 2016/09/26 東望洋手信有限公司

COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / 

GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

29
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N/110865 2016/09/26 2016/09/26 東望洋手信有限公司

COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / 

GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

32

N/110866 2016/09/26 2016/09/26 東望洋手信有限公司

COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / 

GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

35

N/110867 2016/09/26 2016/09/26 東望洋手信有限公司

COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / 

GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

43

N/110868 2016/09/26 2016/09/26 東望洋手信有限公司

COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / 

GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

32

N/110869 2016/09/26 2016/09/26 東望洋手信有限公司

COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / 

GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

43

N/110870 2016/09/26 2016/09/26 東望洋手信有限公司

COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / 

GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

32

N/110871 2016/09/26 2016/09/26 東望洋手信有限公司

COMPANHIA DE LEMBRANCAS GUIA LIMITADA / 

GUIA SOUVENIR COMPANY LIMITED

43

N/110874 2016/09/26 2016/09/26 高時錶行有限公司

GLOBAL TIMEPIECES LIMITED

35

N/110879 2016/09/26 2016/09/26 澳門通股份有限公司 36

N/110882 2016/09/26 2016/09/26 上海杭澤網絡科技有限公司 09

N/110883 2016/09/26 2016/09/26 徐民 34

N/110885 2016/09/26 2016/09/26 天津航空有限責任公司

TIANJIN AIRLINES CO., LTD.   

39

N/110888 2016/09/26 2016/09/26 Chubb Limited 36

N/110899 2016/09/26 2016/09/26 OPTEC JAPAN KABUSHIKI KAISHA 09

N/110900 2016/09/26 2016/09/26 OPTEC JAPAN KABUSHIKI KAISHA 09

N/110901 2016/09/26 2016/09/26 ORNELLAIA E MASSETO Società Agricola S.r.l. 33

N/110904 2016/09/26 2016/09/26 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/110906 2016/09/26 2016/09/26 佳鑫有限公司 30

N/110907 2016/09/26 2016/09/26 佳鑫有限公司 43

N/110908 2016/09/26 2016/09/26 佳鑫有限公司 43

N/110909 2016/09/26 2016/09/26 佳鑫有限公司 30

N/110910 2016/09/26 2016/09/26 四川海底撈餐飲股份有限公司

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

30
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N/110911 2016/09/26 2016/09/26 四川海底撈餐飲股份有限公司

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

35

N/110912 2016/09/26 2016/09/26 四川海底撈餐飲股份有限公司

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

43

N/110913 2016/09/26 2016/09/26 四川海底撈餐飲股份有限公司

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

30

N/110914 2016/09/26 2016/09/26 四川海底撈餐飲股份有限公司

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

35

N/110915 2016/09/26 2016/09/26 四川海底撈餐飲股份有限公司

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

43

N/110916 2016/09/26 2016/09/26 四川海底撈餐飲股份有限公司

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

30

N/110917 2016/09/26 2016/09/26 四川海底撈餐飲股份有限公司

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

35

N/110918 2016/09/26 2016/09/26 四川海底撈餐飲股份有限公司

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

43

N/110921 2016/09/26 2016/09/26 美盟創投有限公司

PERFECT ALLIANCE VENTURES LIMITED

35

N/110922 2016/09/26 2016/09/26 美盟創投有限公司

PERFECT ALLIANCE VENTURES LIMITED

41

N/110923 2016/09/26 2016/09/26 美盟創投有限公司

PERFECT ALLIANCE VENTURES LIMITED

42

N/110925 2016/09/26 2016/09/26 Mcdonald’s International Property Company Limited 31

N/110926 2016/09/26 2016/09/26 Maserati S.p.A. 12

N/110933 2016/09/26 2016/09/26 Dairyfarm Establishment 30

N/110936 2016/09/26 2016/09/26 Richemont International SA 14

N/110938 2016/09/26 2016/09/26 超盈文化有限公司 35

N/110939 2016/09/26 2016/09/26 超盈文化有限公司 41

N/110940 2016/09/26 2016/09/26 超盈文化有限公司 35

N/110941 2016/09/26 2016/09/26 超盈文化有限公司 41

N/110942 2016/09/26 2016/09/26 超盈文化有限公司 35

N/110943 2016/09/26 2016/09/26 超盈文化有限公司 41

N/110944 2016/09/26 2016/09/26 CPF (Thailand) Public Company Limited 29

N/110945 2016/09/26 2016/09/26 CPF (Thailand) Public Company Limited 29

N/110946 2016/09/26 2016/09/26 CPF (Thailand) Public Company Limited 30

N/110947 2016/09/26 2016/09/26 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 29

N/110948 2016/09/26 2016/09/26 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 30
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N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/110949 2016/09/26 2016/09/26 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

43

N/110950 2016/09/26 2016/09/26 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

43

N/110951 2016/09/26 2016/09/26 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

43

N/110961 2016/09/26 2016/09/26 Albion Co., Ltd. 03

N/110967 2016/09/26 2016/09/26 LOOK EASY GRUPO LIMITADA 09

N/110968 2016/09/26 2016/09/26 Dairyfarm Establishment 32

N/110969 2016/09/26 2016/09/26 Corporation PARIDISE GLOBAL 41

N/110970 2016/09/26 2016/09/26 Corporation PARIDISE GLOBAL 43

N/110971 2016/09/26 2016/09/26 Corporation PARIDISE GLOBAL 44

N/110972 2016/09/26 2016/09/26 毅晉廷鼎力有限公司

NCT GRAND LIMITADA, em inglês NCT GRAND LIMITED

43

N/110973 2016/09/26 2016/09/26 毅晉廷鼎力有限公司

NCT GRAND LIMITADA, em inglês NCT GRAND LIMITED

43

N/110974 2016/09/26 2016/09/26 毅晉廷鼎力有限公司

NCT GRAND LIMITADA, em inglês NCT GRAND LIMITED

43

N/110975 2016/09/26 2016/09/26 Universal Entertainment Corporation 09

N/110976 2016/09/26 2016/09/26 Universal Entertainment Corporation 09

N/110977 2016/09/26 2016/09/26 Universal Entertainment Corporation 09

N/110978 2016/09/26 2016/09/26 HBI Branded Apparel Limited, Inc. 25

N/110989 2016/09/26 2016/09/26 金國國際有限公司

Go On Global Company Limited

35

N/110990 2016/09/26 2016/09/26 金國國際有限公司

Go On Global Company Limited

35

N/110991 2016/09/26 2016/09/26 我愛廚房有限公司

I Love Kitchen Limited

35

N/111008 2016/09/26 2016/09/26 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/111042 2016/09/26 2016/09/26 LABORATOIRES THEA 05

N/111045 2016/09/26 2016/09/26 Corporation PARADISE GLOBAL 41

N/111046 2016/09/26 2016/09/26 Corporation PARADISE GLOBAL 43

N/111047 2016/09/26 2016/09/26 Corporation PARADISE GLOBAL 44

N/111077 2016/09/26 2016/09/26 IGT UK Interactive Limited 09

N/111078 2016/09/26 2016/09/26 IGT UK Interactive Limited 09

N/111079 2016/09/26 2016/09/26 IGT UK Interactive Limited 09
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/111080 2016/09/26 2016/09/26 IGT UK Interactive Limited 09

N/111107 2016/09/26 2016/09/26 Champagne PERRIER-JOUËT 33

N/111115 2016/09/26 2016/09/26 Automobili Lamborghini S.p.A. 12

N/111144 2016/09/26 2016/09/26 SUNTORY HOLDINGS LIMITED 33

N/111145 2016/09/26 2016/09/26 Automobili Lamborghini S.p.A. 28

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/075490 2016/09/26 ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

28 第199條第1款c）項，結合第9條第1款a）項，適用於第

214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a alínea 

a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi à alínea a) do n.º 1 

do art.º 214.º

N/088781 2016/09/26 Philip Morris Brands Sàrl 34 第214條第2款a）項及第3款的相反，結合第199條第1款

c）項。

Alínea a) do n.º 2 e o n.º 3 do art.º 214.º, a contrário, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/094338 2016/09/26 快有限公司

COMPANHIA RÁPIDO 

LIMITADA em inglês 

QUICK COMPANY 

LIMITED

43 第214條第2款a）項及第3款的相反，結合第199條第1款

c）項。

Alínea a) do n.º 2 e o n.º 3 do art.º 214.º, a contrário, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/099311 2016/09/27 LOUIS XIII Holdings 

Limited

14 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/099312 2016/09/27 LOUIS XIII Holdings 

Limited

25 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/099313 2016/09/27 LOUIS XIII Holdings 

Limited

35 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/099314 2016/09/27 LOUIS XIII Holdings 

Limited

39 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/099315 2016/09/27 LOUIS XIII Holdings 

Limited

41 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

b) do n.º 1 do art.º 199.º



21206 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 42 期 —— 2016 年 10 月 19 日

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/099316 2016/09/27 LOUIS XIII Holdings 

Limited

43 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/099476 2016/09/28 NATALINO DO M. J. DE 

ASSIS JORGE

17 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 à alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/099477 2016/09/28 NATALINO DO M. J. DE 

ASSIS JORGE

19 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 à alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/102515 2016/09/27 Cow & Rabbit Vault Limited 43 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/103719 2016/09/27 何雪梅

Ho Sut Mui

03 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/104838 2016/09/23 Hewlett Packard Enterprise 

Development LP

09 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/104839 2016/09/23 Hewlett Packard Enterprise 

Development LP

16 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/104840 2016/09/23 Hewlett Packard Enterprise 

Development LP

35 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/104841 2016/09/23 Hewlett Packard Enterprise 

Development LP

36 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/104842 2016/09/23 Hewlett Packard Enterprise 

Development LP

37 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/104843 2016/09/23 Hewlett Packard Enterprise 

Development LP

38 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/104844 2016/09/23 Hewlett Packard Enterprise 

Development LP

41 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/104845 2016/09/23 Hewlett Packard Enterprise 

Development LP

42 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/105674 2016/09/27 關承業 35 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 199.º
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續期

Renovação

編號

N.º

P/003915

(3786-M)

P/010246

(10156-M)

P/011484

(11443-M)

P/011493

(11452-M)

P/015279

(15527-M)

P/015507

(15465-M)

P/015525

(15483-M)

P/015529

(15487-M)

N/000054 N/000058 N/000062 N/000064 N/000066 N/000074

N/000079 N/000190 N/009419 N/009633 N/009719 N/009913 N/010013

N/010014 N/010015 N/010016 N/010017 N/010018 N/010019 N/010020

N/010021 N/010022 N/010023 N/010024 N/010025 N/010056 N/010057

N/010653 N/038964 N/039082 N/039178 N/039179 N/039180 N/039380

N/040637 N/041441 N/041442 N/041443 N/041695 N/042020 N/042021

N/042400 N/042401 N/042639 N/042668 N/042925 N/042926 N/042927

N/042929 N/042930 N/042931 N/042933 N/042934 N/042935 N/043039

N/043102 N/043190 N/043577 N/043649 N/043650 N/043651 N/043652

N/043653 N/043659 N/043660 N/043668 N/043832 N/044095 N/044096

N/044571 N/044572 N/044573 N/044574 N/044575 N/044576 N/044577

N/044578 N/044579 N/044580 N/044581 N/044582 N/044583 N/044584

N/044585 N/044586 N/045346

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/005616

(5474-M)

2016/09/14 部份使用許可

Licença de 

exploração por 

parcial

PLR IP HOLDINGS, LLC SAFILO S.P.A., com sede em Piazza 

Tiziano, 8-32044 Pieve di Cadore (BL), 

Italy, com a lista de produtos: Lunetas, 

óculos.

N/006222

N/006223

N/006224

N/006225

N/006281

N/006282

N/006283

N/006284

N/006295

N/006297

N/006298

N/006299

2016/09/20 轉讓

Transmissão

De Beers Centenary AG De Beers UK Limited, com sede em 

17 Charterhouse Street, London EC1N 

6RA, United Kingdom
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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/006300

N/006301

N/006309

N/006879

N/006886

N/006887

N/006888

N/014319

N/014320

N/033228

N/033229

N/033230

N/033231

N/034363

N/034364

N/034365

N/034366

N/034367

N/034761

N/034762

N/035038

N/035039

N/036589

N/036590

N/036754

N/036755

N/038585

N/038586

N/038824

N/038825

N/038826

N/038827

N/038828

N/039182

N/039183

N/040363

N/040364

N/045009

N/045010

N/054093

N/054094

N/057317

N/057318

N/059957

N/059958

N/060156

N/060157

N/068293

N/068294
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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/069847

N/069848

N/071613

N/071614

N/075133

N/075134

N/075135

N/075136

N/076382

N/076383

N/086041

N/086042

N/086043

N/086044

N/009913 2016/09/19 更改認別資料

Modificação de 

identidade

四川省美寧實業集團食品有限公司 四川省美林實業集團食品有限公司

N/009913 2016/09/19 更改地址

Modificação de 

sede

四川省美林實業集團食品有限公司 中國四川省遂寧市明星大道313號

No. 313, Mingxing Road, Suining City, 

Sichuan Province, China

N/020090

N/020091

N/020092

N/020616

N/020617

N/020618

2016/09/20 轉讓

Transmissão

Yum! Restaurants Asia Pte Ltd. East Dawning (Shanghai) Co., Ltd., 

com sede em Room 801D, 60 Mudan 

Road, Pudong District, Shanghai, China

N/039082 2016/09/27 轉讓

Transmissão

GLAXO GROUP LIMITED GlaxoSmithKline Consumer Healthca-

re (UK) IP Limited, com sede em 980 

Great West Road, Brentford, Middle-

sex, TW8 9GS, England

N/039178

N/039179

N/039180

2016/09/20 更改地址

Modificação de 

sede

C A P O G I R O L I C E N S I N G 

LIMITED LIABILITY COM-

PANY C/o LDA KFT

Stefánia út, 101-103, H-1143 Budapest, 

Hungary

N/043102

N/043659

N/043660

N/044095

N/044096

2016/09/20 更改地址

Modificação de 

sede

Tsit Wing International Company 

Limited

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, Road Town, Tortola, British Vir-

gin Islands

N/065230

N/065231

N/065660

N/065661

2016/09/21 轉讓

Transmissão

楊國偉

Ieong Kuok Wai

鄭小芳, 地址為澳門沙梨頭新街66號聯薪

廣場第二座20樓I

N/082336

N/082337

N/082338

2016/09/19 更改地址

Modificação de 

sede

樂氏同仁藥業科技有限公司 中國北京市東城區東華門大街76號1幢
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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/082339

N/082340

N/082341

N/103377

N/103378

N/103379

N/103380

N/103381

N/103382

N/103383

N/103384

N/103385

N/103386

N/103387

N/103388

N/103389

N/103390

N/103391

N/103392

N/103393

N/103394

N/103395

N/082336

N/082337

N/082338

N/082339

N/082340

N/082341

N/103377

N/103378

N/103379

N/103380

N/103381

N/103382

N/103383

N/103384

N/103385

N/103386

N/103387

N/103388

N/103389

N/103390

N/103391

N/103392

N/103393

N/103394

N/103395

2016/09/19 更改認別資料

Modificação de 

identidade

樂氏同仁藥業科技有限公司 樂氏同仁藥業科技集團有限公司
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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/109810
N/109811
N/109812
N/109813
N/109814
N/109815
N/109816
N/109817
N/109818
N/109819
N/109820
N/109821

2016/09/21 更改地址

Modificação de 
sede

捷盟投資一人有限公司 澳門美麗街29-D號祐好大廈地下B1座

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/109157 2016/08/22 LEHMAN HOLDINGS, LIMITED International IP Holdings, LLC

N/109158 2016/08/22 LEHMAN HOLDINGS, LIMITED International IP Holdings, LLC

N/109159 2016/08/22 LEHMAN HOLDINGS, LIMITED International IP Holdings, LLC

N/109160 2016/08/22 LEHMAN HOLDINGS, LIMITED International IP Holdings, LLC

N/109161 2016/08/22 LEHMAN HOLDINGS, LIMITED International IP Holdings, LLC

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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

E/000250 2016/09/26 2016/09/26 煜星有限公司
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發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.

[21] 編號 N.º  : J/002202

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/02

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 斯克里普斯研究所

   THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE

 地址 Endereço  : 10550th Torrey Pines Road, La Jolla, California 92037, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[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 : K．約翰遜, L．詹寧斯, P．舒爾茨

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

ZL201080031985.4 2010/07/13 CN 102625830B 2016/03/02

[51] 分類 Classificação  : C12N5/00, C12N5/02, A61K38/00, A61K38/18, A61P19/00

[54] 標題 Título  : 間充質幹細胞分化。

   Diferenciação das células mesenquimatosas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供用於治療或防止關節炎和關節損傷的方法和組合物。 

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

2009/07/14 61/225,293 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002204

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/06

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 皆能科研有限公司

   CLEVEST SOLUTIONS INC.

 地址 Endereço  : #1378-20800 Westminster HWY, Richmond, British Columbia Canada V6V 2W3, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : 雷偉俊 Kenny Wai-doon LOUIE, 勞沛榮 Pui Wing Arthur LO, 胡煒業 Philip WU, 鄔重富 

Chung Foo WU, 帕特里克-阿蘭．約瑟夫．紐曼菲爾 Patrick-Alain Joseph NUMAINVILLE, 

李淑儀 Shuk Yee Wendy LEE 
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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

ZL200910168268.5 2009/08/20 CN 101710275B 2016/04/06

[51] 分類 Classificação  : G06F9/44, G06Q10/06

[54] 標題 Título  : 利用GUI工具來編輯工作流邏輯和屏幕的方法和系統。

   Método e sistema de edição da lógica em fluxo de trabalho e telas com uma ferramenta 

GUI.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種利用圖形用戶界面（GUI）工具來編輯工作流邏輯和屏幕的方法和系統。工作

流管理系統提供GUI工具，其允許用戶創建和/或編輯工作流邏輯而無需重新編寫和重新編譯

應用軟件、也不會在任何時間中斷應用軟件的可操作性。在用戶創建和/或編輯工作流邏輯之

時，GU I工具允許用戶同時查看和創建和/或編輯相應的應用程序屏幕，其中工作流邏輯應用

於應用軟件中。用戶通過有選擇地組合上下文有關菜單用口語語法提供的可用參數來創建和/

或編輯工作流邏輯。工作流邏輯語句變得可由應用軟件用來在適當時間調用。GUI工具與動態

可配置的數據庫協同工作。 

 附圖 Figura : 

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

2008/08/20 2,639,000 加拿大 Canadá

2008/08/21 12/196,069 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002219

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 貝斯特萊恩國際研究有限公司

   BESTLINE INTERNATIONAL RESEARCH, INC.

 地址 Endereço  : 224 State Street Schenectady, NY 12305, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[73] 權利人 Titular : R．J．斯隆

   SLOAN, Ronald, J.

 地址 Endereço  : 1160 Yew Avenue, Blaine, WA 98230, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : R．J．斯隆 SLOAN, Ronald, J.

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

ZL201410046660.3 2007/12/19 CN 103923713B 2016/03/30

[51] 分類 Classificação  : C10L1/23, C10L1/16, C10L1/24, C10L1/185, C10L1/10, C10L10/08

[54] 標題 Título  : 替代使用低硫柴油燃料時失去的硫潤滑作用的通用合成潤滑劑，方法和由方法得到的產品。
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   Lubrificante sintético universal realizado efeito de lubrificação de enxofre perdido na utili-

zação de combustível do diesel de baixo teor de enxofre, método de produção do mesmo e 

produtos obtidos através deste método.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種柴油燃料潤滑劑作為超低硫和低硫柴油燃料中的硫潤滑的替代品，生產所

述潤滑劑的方法，以及使用所述潤滑劑的方法。該潤滑劑含有α-烯烴；低氣味芳烴溶劑；和至

少一種選自由加氫異構化高級基礎油和HT劇烈加氫裂化基礎油組成的基礎油組中的基礎油；

以及其它成分。還公開了一種生產這種潤滑劑的方法。 

[21] 編號 N.º  : J/002227

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 默沙東公司

   Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço  : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : C．D．科克斯, V．杜金, J．克恩, M．E．萊頓, I．T．拉希姆

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

ZL201280052330.4 2012/08/20 CN 103917528B 2016/04/20

[51] 分類 Classificação  : C07D239/47

[54] 標題 Título  : 嘧啶PDE10抑制劑。

   Inibidores de «PYRIMIDINE PDE10».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及可用作治療與磷酸二酯酶10（PDE10）相關的中樞神經系統病症的治療劑的嘧啶化

合物。本發明還涉及此類化合物用於治療神經和精神病症，如精神分裂症、精神病或亨廷頓氏

舞蹈病以及與紋狀體功能減退或基底神經節功能障礙相關的那些病症的用途。 

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

2011/08/25 61/527392 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002228

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 默沙東公司

   Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço  : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 邵鵬程 , 葉楓, P.瓦查爾, 沙德有, R.R.卡蒂帕利, 劉建, 孫萬鶯 

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

ZL201280052931.5 2012/10/25 CN 103958524B 2016/04/06

[51] 分類 Classificação  : C07D498/04, A61K31/4188, A61P9/10

[54] 標題 Título  : 稠合的二環噁唑烷酮CETP抑制劑。

   Inibidores de «Fused bicyclic oxazolidinone CETP».

[57] 摘要 Resumo  : 具有式I結構的化合物，包括所述化合物的藥學上可接受的鹽，是CETP抑制劑，並且可用於提

高HDL-膽固醇、降低LDL-膽固醇和用於治療或預防動脈粥樣硬化。 
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 附圖 Figura : 

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

2011/10/28 61/552592 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002229

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/22

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 小山敏美 

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

ZL201310129785.8 2013/04/15 CN 103377388B 2016/05/04

[51] 分類 Classificação  : G06K17/00

[54] 標題 Título  : 識別信息存取裝置。

   Dispositivo de acesso à informação de identificação.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種讀寫R FID標簽，並且能夠使其他裝置動作的識別信息存取裝置。其設置有非

接觸控制裝置，非接觸控制裝置與生成電磁波的電磁波生成天綫部電非接觸、並且與電磁波生

成天綫部一體形成，接收由上述電磁波生成天綫部生成的電磁波生成電力、基於所生成的電力

對被控制裝置進行控制。 

 附圖 Figura : 

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

2012/04/13 2012-091678 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002230

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 環繞護膚（私人）有限公司

   ENVIRON SKIN CARE (PTY) LTD
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 地址 Endereço  : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, Cape Town, South Africa

 國籍 Nacionalidade  : 南非 Sul Africana 

[72] 發明人 Inventor : D．B．費爾南德斯 Desmond Brian FERNANDES, P．L．埃爾伍德 Pamela Lee ELLWOOD

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

ZL201280014642.6 2012/03/28 CN 103442692B 2016/05/18

[51] 分類 Classificação  : A61K9/00, A61K31/00

[54] 標題 Título  : 病毒性感染的治療。

   Tratamento de infecções virais.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種低濃度的穩定的組合物，所述組合物用於治療與皰疹病毒性感染相關的損傷。

所述組合物為選自乳膏或凝膠的形式，並包含佔所述乳膏或凝膠的重量的2.5質量%～6質量%

的三氯乙酸。優選的是，所述乳膏包含約5%的三氯乙酸，所述凝膠包含約2.5%的三氯乙酸。 

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

2011/04/04 2011/02483 南非 África do Sul

[21] 編號 N.º  : J/002231

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 法商亞宙維金斯安全公司

   ARJOWIGGINS SECURITY

 地址 Endereço  : 32 Avenue Pierre Grenier, F-92100 Boulogne-Billancourt, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 發明人 Inventor : 米歇爾．加繆 CAMUS, Michel, 皮埃爾．達波利特 DOUBLET, Pierre 

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

ZL201280040891.2 2012/06/22 CN 103748284B 2016/04/06

[51] 分類 Classificação  : D21H21/42, B42D25/355

[54] 標題 Título  : 安全絲綫。

   Filete de segurança.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種待被併入到安全證件中的安全絲綫（3），所述安全絲綫包括：分別位於沿著所

述絲綫（3）縱向延伸的分隔綫的兩側的至少兩個區域（31、32）、在所述第一區域（31）中的第

一光學可變安全元件（16）、和在所述第二區域（32）中的第二光學可變安全元件（17），所述第

一元件和第二元件都距離分隔綫一定距離且被佈置成使得：對於第一觀察方向，兩個所述元件

具有彼此不同的外觀；對於與第一觀察方向不同的第二觀察方向，兩個所述元件一方面分別具

有相對於其根據第一觀察方向觀察時的外觀而變化的外觀且另一方面具有彼此不同的外觀。 

 附圖 Figura : 

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

2011/06/23 1155529 法國 França
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[21] 編號 N.º  : J/002232

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 武田奈科明有限公司

   Takeda Nycomed AS

 地址 Endereço  : Drammensveien 852, N-1372 Asker, Norway

 國籍 Nacionalidade  : 挪威 Norueguesa 

[72] 發明人 Inventor : 雅各布．馬蒂森Jacob MATHIESEN, 卡斯坦．馬蒂尼．尼爾森Carsten Martini NIELSEN, 佩

德．莫爾．奧爾森 Peder Mohr OLSEN, 保羅．埃貢．貝特爾森 Poul Egon BERTELSEN 

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

ZL201310141354.3 2005/05/24 CN 103550178B 2016/03/30

[51] 分類 Classificação  : A61K9/20, A61K9/48, A61K9/16, A61K47/26, A61K33/10, A61K45/00, A61K31/59

[54] 標題 Título  : 包括含鈣化合物和糖醇的微粒。

   Partícula que contém um composto compreendendo cálcio e um álcool de açúcar.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及包括含鈣化合物和糖醇的微粒。本發明具體涉及包括具有規則形狀的含鈣化合物如

鈣鹽作為治療和/或預防活性物質和具有由SEM證明的微結構的可藥用糖醇諸如例如山梨糖

醇和/或異麥芽酮糖醇的粒狀材料和固體劑型，特別是片劑。本發明還涉及製備該粒狀材料和

固體劑型的方法。該方法涉及通過輥碾壓實而將含鈣化合物和可藥用糖醇聚結。通過輥碾壓

實得到的粒狀材料適用於將粒狀材料進一步加工為例如片劑，如咀嚼片。 

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

2004/05/24 PA200400813 丹麥 Dinamarca

[21] 編號 N.º  : J/002233

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 羅維實驗室製藥股份公司

   LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

 地址 Endereço  : c/Julian Camarillo, 35, E-28037 Madrid, Spain

 國籍 Nacionalidade  : 西班牙 Espanhola 

[72] 發明人 Inventor : 伊本．古蒂耶羅阿杜里斯, 瑪麗亞．特雷莎．戈麥斯奧喬亞 

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

ZL201180026475.2 2011/05/31 CN 103002917B 2016/04/27

[51] 分類 Classificação  : A61K47/34

[54] 標題 Título  : 可注射長效抗精神病組合物。

   Composição de anti-psicótico injectável com um efeito de longa duração.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明針對的是一種可用於利培酮等抗精神病藥物給藥，作為一種可注射原位形成可生物降

解植入物的組合物，該組合物可延緩藥物的釋放，從而從給藥後的第一天便可產生治療血藥濃

度。該組合物以可生物降解且具有生物相容性的共聚物藥物懸混夜或以液體形式給藥的，使用

水溶性溶劑的共聚物溶液的形式存在。組合物與人體體液接觸後，聚合物基體硬化並留住藥

物，形成固體或半固體的植入物，這種植入物可以持續釋放藥物。第一天便可產生治療血藥濃

度，而且至少可以保持長達14天或以上。 

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

2010/05/31 10382154.2 歐洲聯盟 União Europeia
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[21] 編號 N.º  : J/002234

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 索利金尼克斯公司

   SOLIGENIX, INC.

 地址 Endereço  : 29 Emmons Drive, suite C-10, Princeton, New Jersey, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : O．多尼尼, A．羅策, S．W．倫茨

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

ZL200680045440.2 2006/10/04 CN 101351554B 2016/05/18

[51] 分類 Classificação  : C12N15/11, C12N1/21, C12N15/63, C12N9/48, A61K38/08, A61K38/10, A61P31/00, 

A61P33/00, A61P37/02, C07K16/00, C12P21/02, C12Q1/37

[54] 標題 Título  : 包括通過調節先天免疫治療和預防感染在內的治療和預防免疫相關疾病的新型肽。

   Novos péptidos para tratamento e prevenção de doenças relacionadas com a imunidade, 

incluindo tratamento e prevenção da infecção através da modulação da imunidade inata.

[57] 摘要 Resumo  : 一方面，本發明提供了分離的新型肽，其可用於調節受試者的先天免疫和/或用於治療免疫相關

疾病，包括通過調節先天免疫來預防和治療感染。本發明還提供了一種與該肽反應的物質，一

種包括該肽的藥物組合物，一種編碼該肽的分離的核酸分子，一種包括該核酸分子的核酸構

建體，至少一種包括該重組核酸構建體的宿主細胞，以及一種利用該宿主細胞生產該肽的方

法。本發明進一步提供了一種通過將本發明的肽施用於受試者以治療和/或預防受試者感染的

方法，從而調節受試者的先天免疫。此外，本發明提供了一種預測受試者是否對用本發明的肽

治療有應答的方法。 

 附圖 Figura : 

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

2005/10/04 60/722,962 美國 Estados Unidos da América

2005/10/04 60/722,958 美國 Estados Unidos da América

2005/10/04 60/722,959 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002235

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[73] 權利人 Titular : 阿魯策遊戲美國有限公司

   Aruze Gaming America, Inc.

 地址 Endereço  : 745 Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 北村健太 KITAMURA, KENTA, 藤澤真澄 FUJISAWA, MASUMI, 齋藤博希 SAITO, 

HIROKI 
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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

ZL201310179778.9 2013/05/15 CN 103418134B 2016/05/11

[51] 分類 Classificação  : A63F13/26, A63F13/792, A63F13/75, A63F13/40

[54] 標題 Título  : 遊戲機及遊戲方法。

   Máquina de jogos e método de jogar.

[57] 摘要 Resumo  : 本申請案涉及一種遊戲機及一種遊戲方法。遊戲機在用於控制門的多個控制數據當中選擇對

應於遊戲結果的類型的控制數據。每一控制數據包含用於確定所述門的位置的至少一個位置

數據，且所述至少一個位置數據對應於以下各項中的至少一者：用於完全關閉所述門的位置數

據、用於完全打開所述門的位置數據或用於部分地打開所述門的至少一個位置數據。所述遊戲

機在多個顯示數據當中選擇對應於所述選定控制數據的顯示數據、根據所述選定顯示數據在

顯示面板上顯示圖像、使用所述選定控制數據的至少一個位置數據控制所述門；及在第一顯示

器上顯示所述遊戲結果。 

 附圖 Figura : 

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

2012/05/18 13/475,099 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002236

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 愛爾蘭詹森科學公司

   JANSSEN SCIENCES IRELAND UC

 地址 Endereço  : 愛爾蘭科克郡

   County Cork, Ireland

 國籍 Nacionalidade  : 愛爾蘭 Irlandesa 

[72] 發明人 Inventor : L.P.庫伊曼斯, S.D.德明, 胡麗麗, T.H.M.容克斯, P.J-M.B.拉博瓦松, A.塔里, S.M.H.旺德維爾

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente
申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 
concessão

授權公告日

Data de anúncio da 
concessão

ZL201180060358.8 2011/12/16 CN 103347875B 2016/03/30

[51] 分類 Classificação  : C07D403/06, C07D471/04, A61K31/437, A61P31/12

[54] 標題 Título  : 作為呼吸道合胞病毒抗病毒劑的吲哚類。

   «Indoles» que servem como agentes anti-virais de Vírus sincicial respiratório.

[57] 摘要 Resumo  : 對RSV複製具有抑制活性及具有式I的吲哚類、其前藥、N-氧化物、加成鹽、季胺、金屬絡合物

或立體化學異構形式；包含這些化合物作為活性成分的組合物，及用於製備這些化合物和組合

物的方法。
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2010/12/16 10195468.3 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/002237

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 株式會社卑彌呼

   HIMIKO Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 17-10, Jingumae 6-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 柴田一 SHIBATA Osamu, 柴田政男 SHIBATA Masao 

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

ZL201380004589.6 2013/05/22 CN 104321118B 2016/05/25

[51] 分類 Classificação  : A43B13/18, A43B7/14

[54] 標題 Título  : 鞋的底構件。

   Membro da sola do calçado.

[57] 摘要 Resumo  : 鞋的中底由底板（1）、覆蓋件（2）、多個葉片（3）以及液體（4）構成。葉片（3）以立起的方式形

成於被設於底板（1）的第1區域（11）。葉片（3）由彼此被縫隙（31）隔開的多個平板葉片元件

（32、33）構成，朝向腳尖側和腳跟側中的任一方傾斜。平板葉片元件（32、33）配置為朝向腳尖

側或者腳跟側呈逐漸擴展狀。底板（1）和覆蓋件（2）相互接合而形成密閉空間（5），在該密閉

空間內密封有液體（4）。 

 附圖 Figura : 

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

2013/05/22 PCT/JP2013/064269 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002238

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 上海恒瑞醫藥有限公司

   SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國上海市閔行區文井路279號，郵編200245

   279 Wenjing Road, Minhang District, Shanghai, 200245, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[73] 權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

   JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆侖山路7號，郵編222047

   No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological Development Zone, Lianyungang, 

Jiangsu, 222047, China
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 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 呂賀軍 LU, Hejun, 孫飄揚 SUN, Piaoyang, 費洪博 FEI, Hongbo, 蔣宏健 JIANG, Hongjian, 

王浩蔚 WANG, Haowei, 董慶 DONG, Qing 

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

ZL201380004069.5 2013/08/26 CN 103958480B 2016/04/06

[51] 分類 Classificação  : C07D233/72, C07D233/84, C07D233/86, A61K31/4164, A61K31/4166, A61K31/4178, 

A61P5/28, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 咪唑啉類衍生物、其製備方法及其在醫藥上的應用。

   Derivados de «imidazoline», seus métodos de preparação e suas aplicações na medicina.

[57] 摘要 Resumo  : 一種如通式（I）所示的新的咪唑啉類衍生物、其製備方法及含有該衍生物的藥物組合物以及其

在製備雄激素受體拮抗劑和在製備治療前列腺癌等疾病的藥物中的應用。 

 附圖 Figura : 

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

2012/09/04 201210323870.3 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/002239

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 上海恒瑞醫藥有限公司

   SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國上海市閔行區文井路279號，郵編200245

   279 Wenjing Road, Minhang District, Shanghai, 200245, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[73] 權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

   JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆侖山路7號，郵編222047

   No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological Development Zone, Lianyungang, 

Jiangsu, 222047, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 彭建彪 PENG, Jianbiao, 孫飄揚 SUN, Piaoyang, 蘭炯 LAN, Jiong, 顧春燕 GU, Chunyan, 

李曉濤 LI, Xiaotao, 劉柏年 LlU, Bonian, 韓春周 HAN, Chunzhou, 胡齊悅 HU, QiYue, 金

芳芳 JIN, Fangfang, 董慶 DONG, Qing, 曹國慶 CAO, Guoqing 

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

ZL201480001853.5 2014/04/29 CN 104470898B 2016/04/06

[51] 分類 Classificação  : C07D215/36, C07D471/04, C07D215/38, C07D215/48, C07C321/28, C07C319/20, 

A61K31/47, A61K31/277, A61K31/4375, A61P19/06, A61P19/02, A61P9/12, A61P9/00, 

A61P9/10, A61P13/12, A61P13/04, A61P39/02, A61P5/18, A61P17/06
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[54] 標題 Título  : 環烷基甲酸類衍生物、其製備方法及其在醫藥上的應用。

   Derivados de «Cycloalkyl Acid», seus métodos de preparação e suas aplicações na medicina.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及環烷基甲酸類衍生物、其製備方法及其在醫藥上的應用。具體而言，本發明涉及一

種通式（I）所示環烷基甲酸類衍生物及其可藥用鹽，其製備方法以及它們作為U R AT1抑制

劑，特別是作為與尿酸水平異常相關的病症的治療劑的用途，其中通式（I）中的各取代基的定

義與說明書中的定義相同。 

 附圖 Figura : 

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

2013/05/13 201310174990.6 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/002240

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 微生物公司

   MICROBION CORPORATION

 地址 Endereço  : 910 Technology Boulevard Suite G Bozeman, MT 59718, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : B．H．J．貝克

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

ZL201180042863.X 2011/08/11 CN 103096720B 2016/03/30

[51] 分類 Classificação  : A01N55/02, A61K31/095, A01N59/02, A61K33/24, A01N25/34, A01P1/00

[54] 標題 Título  : 作為防腐劑用於農業、工業和其它用途的鉍-硫醇。

   «Bismuth-thiols»que servem como anti-sépticos para usos agrícolas, industriais e de outros.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明描述包括新型均勻微粒懸浮液的組合物和方法用於治療包含細菌生物膜的天然以及人

造表面，其包括鉍-硫醇（BT）化合物和某些抗生素之間預料之外的協同性或增强作用，以提供

包括抗菌製劑在內的製劑。本發明還描述了公開的BT化合物和BT化合物+抗生素組合的之前

未預測的抗菌性質和抗生物膜性質，其包括某些這種組合物對治療某些革蘭氏陽性菌感染的

優先功效和某些這種組合物對治療某些革蘭氏陰性菌感染的不同的優先功效。 

 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

2010/08/12 61/373,188 美國 Estados Unidos da América

2011/02/03 PCT/US2011/023549 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002241

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 橡冠科學研究院

   OAK CREST INSTITUTE OF SCIENCE

 地址 Endereço  : 2275 E. Foothill Boulevard, Pasadena, CA 91107, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 約翰．A．莫斯, 托馬斯．J．史密斯, 馬克．M．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

ZL201280038214.7 2012/06/06 CN 103747765B 2016/04/06

[51] 分類 Classificação  : A61F6/14, A61F11/00

[54] 標題 Título  : 採用芯吸釋放窗口的藥物遞送裝置。

   Dispositivo de entrega de drogas empregando janela de «wicking release».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供藥物遞送裝置。所述裝置可以包括至少一個具有第一活性藥物成分（A PI）的核

心，其被包覆有對所述API是可滲透或半可滲透的第一層，被包覆有對所述API是不可滲透的

第二層，並且具有允許所述API通過所述裝置並進入體液或組織中的遞送窗口。所述裝置還可

以具有芯吸材料以調節所述API進入體液或組織中的傳輸速率。 

 附圖 Figura : 

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

2011/06/06 61/520,152 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002242

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/29

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/09/27

[73] 權利人 Titular : 吉利德科學公司 

 地址 Endereço  : 美國加利福尼亞 

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : E．道蒂, X．陳, S．費弗

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

ZL201210224990.8 2007/09/11 CN 102766098B 2016/03/30

[51] 分類 Classificação  : C07D233/60, C07C69/738, C07C67/343, C07C227/10, C07C229/34, C07C227/18, C07C51/41, 

C07C65/21, C07D215/56, C07F1/02, A61K31/47, A61P31/18
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[54] 標題 Título  : 製備整合酶抑制劑的方法和中間體。

   Processo e intermediários para preparação de inibidores de «integrase».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供能夠用於製備4-氧代喹諾酮化合物的合成方法和合成中間體，其中所述化合物具有

有用的整合酶抑制性質。 

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

2006/09/12 60/844,020 美國 Estados Unidos da América

2007/03/07 60/905,365 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/001009 2016/09/27 更改地址

Modificação de 

sede

亞德生化公司

ARDEA BIOSCIENCES, INC.

9390 Towne Centre Drive, San Diego, 

California 92121, U.S.A.

J/001208 2016/09/27 轉讓

Transmissão

武田藥品工業株式會社

TAKEDA PHARMACEUTI-

CAL COMPANY LIMITED

Intra-Cellular Therapies, Inc., com sede 

em 3960 Broadway, New York, NY 

10032, U.S.A.

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，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/001005 2016/09/26 2016/09/26 百利遊戲有限公司

BALLY GAMING, INC.

I/001372 2016/09/26 2016/09/26 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment Corporation

阿魯策遊戲美國有限公司

Aruze Gaming America, Inc.
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編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

I/001373 2016/09/26 2016/09/26 環球娛樂株式會社

Universal Entertainment Corporation

阿魯策遊戲美國有限公司

Aruze Gaming America, Inc.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001367 2016/09/27 Konami Gaming, Inc. 第98條，連同第9條第1款a）項、第89條第2款及第61條。
Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, o n.º 2 

do art.º 89.º e o art.º 61.º

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/108676 權利人（2016年8月17日第33期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Titular (B.O. da RAEM n.º 33, II 

Série, de 17 de Agosto de 2016)

好來屋網絡科技有限公司 好來屋網絡地產有限公司

N/110413 申請人（2016年5月18日第20期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Requerente (B.O. da RAEM n.º 20, 

II Série, de 18 de Maio de 2016)

樂視網信息技術（北京）股份有限

公司

樂視控股（北京）有限公司

二零一六年九月二十九日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 29 de Setembro de 2016. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $483,105.00）
(Custo desta publicação $ 483 105,00)
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