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澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 325/2009號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條、第

六十二條和第六十四條賦予的職權，並根據第2/1999號法律

第十五條以及八月十一日第85/84/M號法令第三條第一款的規

定，作出本批示。

一、授予體育發展基金行政管理委員會主席黃有力博士或

其法定代任人一切所需權力，以便其代表澳門特別行政區作為

簽署人，與澳門唯真清潔服務有限公司簽訂關於提供澳門東亞

運動會體育館及其鄰近體育設施清潔服務的合同。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零零九年八月二十一日

行政長官 何厚鏵

第 326/2009號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條、第

六十二條及第六十四條賦予的職權，並根據第2/1999號法律第

十五條及八月十一日第85/84/M號法令第三條第一款的規定，

作出本批示。

授予體育發展局局長黃有力博士或其法定代任人一切所需

權力，以便代表澳門特別行政區作為立約人，與建新建築工程

（澳門）有限公司簽署有關“澳門東亞運動會體育館加設周邊

圍欄工程”之合同。

二零零九年八月二十一日

行政長官 何厚鏵

第 327/2009號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的

職權，並根據第14/2006號行政命令第二條第二款（一）項及經

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 325/2009

Usando da faculdade conferida pelos artigos 50.º, 62.º e 64.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e 
nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 2/1999 e do n.º 1 do artigo 3.º 
do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto, o Chefe do Execu-
tivo manda:

1. São delegados no presidente do Conselho Administrativo 
do Fundo de Desenvolvimento Desportivo, doutor Vong Iao 
Lek, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato de prestação de serviços de lim-
peza na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau 
e em outras instalações desportivas adjacentes, a celebrar com a 
«Companhia de Limpeza Wai Chan Macau Limitada».

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

21 de Agosto de 2009.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 326/2009

Usando da faculdade conferida pelos artigos 50.º, 62.º e 64.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e 
nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 2/1999 e do n.º 1 do artigo 3.º 
do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto, o Chefe do Execu-
tivo manda:

São delegados no presidente do Instituto do Desporto, doutor 
Vong Iao Lek, ou no seu substituto legal, todos os poderes ne-
cessários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau, como outorgante, no contrato para execução das obras 
de instalação da rede de vedação da zona periférica da Nave 
Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau, a celebrar 
com a empresa «Companhia de Construção e Engenharia, Kin 
Sun (Macau) Limitada».

21 de Agosto de 2009.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 327/2009

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos das 
disposições conjugadas da alínea 1) do n.º 2 do artigo 2.º da Or-
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該行政命令核准的《澳門大學章程》第十四條第二款（二）項

的規定，作出本批示。

一、續任下列人士為大學議庭成員，為期半年： 

方文雄；

王守業；

吳福；

周禮杲；

林金城；

施綺蓮；

胡順謙；

馬有禮；

曹其真；

梁維特；

華年達；

賀一誠；

黃如楷；

黃景強；

黃楓華；

廖澤雲；

鄭家成；

黎祖智；

黎鴻昇；

霍震寰。

二、本批示由二零零九年九月一日起生效。

二零零九年八月二十四日

行政長官 何厚鏵

第 328/2009號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的

職權，並根據第14/2006號行政命令第二條第二款（二）項，

以及經該行政命令核准的《澳門大學章程》第十七條第二款

（十二）項及第三款的規定，作出本批示。

一、續任下列人士為大學校董會成員，為期半年：

謝志偉，為主席；

李沛霖，為第一副主席； 

dem Executiva n.º 14/2006 e da alínea 2) do n.º 2 do artigo 14.º 
dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela mes-
ma Ordem Executiva, o Chefe do Executivo manda: 

1. É renovada a nomeação das individualidades abaixo indica-
das como membros da Assembleia da Universidade, pelo perío-
do de seis meses: 

Fong Man Hung; 

Wong Shou Yeh; 

Ng Fok; 

Zhou Li Gao; 

Lam Kam Seng Peter; 

Maria Edith da Silva; 

António Ferreira; 

Ma Iao Lai; 

Susana Chou;

Leong Vai Tac; 

Joaquim Jorge Perestrelo Neto Valente; 

Ho Iat Seng; 

Wong Yue Kai aliás Eddie Yue Kai Wong; 

Wong King Keung; 

Vong Fong Va; 

Liu Chak Wan; 

Cheng Kar Shing; 

Jorge A. H. Rangel; 

D. José Lai; 

Fok Chun-Wan.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Setembro 
de 2009. 

24 de Agosto de 2009. 

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 328/2009

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos das 
disposições conjugadas da alínea 2) do n.º 2 do artigo 2.º da Or-
dem Executiva n.º 14/2006, da alínea 12) do n.º 2 e do n.º 3 do 
artigo 17.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados 
pela mesma Ordem Executiva, o Chefe do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação das individualidades abaixo indica-
das como membros do Conselho da Universidade, pelo período 
de seis meses:

Tse Chi Wai, como presidente; 

Lei Pui Lam, como primeiro vice-presidente; 
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蔡冠深，為第二副主席；

王宗發，為司庫；

何鴻燊； 

吳榮恪； 

林金城；

林綺濤； 

唐志堅； 

馬有禮；

陳炳華；

高錦輝；

區宗傑；

崔世平；

楊俊文。

二、本批示由二零零九年九月一日起生效。

二零零九年八月二十四日

行政長官 何厚鏵

第 329/2009號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條、第

六十二條和第六十四條賦予的職權，並根據第2/1999號法律

第十五條以及八月十一日第85/84/M號法令第三條第一款的規

定，作出本批示。

一、授予體育發展基金行政管理委員會主席黃有力博士或

其法定代任人一切所需權力，以便其代表澳門特別行政區作為

簽署人，與佳暉旅行社有限公司簽訂關於來往望廈體育館及澳

門東亞運動會體育館之集訓隊專車服務的合同。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零零九年八月二十五日

行政長官 何厚鏵

批 示 摘 錄

透過行政長官二零零九年八月二十一日批示：

根據第15/2009號法律第二條第三款（三）項、第四款、第

五條，第26/2009號行政法規第五條、第六條第二款（二）項、

Choi Koon Shum, como segundo vice-presidente; 

Wong Chong Fat, como tesoureiro;

Stanley Ho; 

Vitor Ng; 

Lam Kam Seng Peter;

Anabela Fátima Xavier Sales Ritchie; 

Tong Chi Kin; 

Ma Iao Lai; 

José F. Pereira Chan; 

Kou Kam Fai;

Au Chong Kit; 

Chui Sai Peng; 

Yeung Tsun Man Eric.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Setembro 
de 2009. 

24 de Agosto de 2009. 

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 329/2009

Usando da faculdade conferida pelos artigos 50.º, 62.º e 64.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e 
nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 2/1999 e do n.º 1 do artigo 3.º 
do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto, o Chefe do Execu-
tivo manda:

1. São delegados no presidente do Conselho Administrativo 
do Fundo de Desenvolvimento Desportivo, doutor Vong Iao 
Lek, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato de prestação de serviços de trans-
porte (ida e volta) entre o Pavilhão Desportivo Mong-Há e a 
Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau para as 
equipas estagiárias, a celebrar com a «Agência de Viagens e Tu-
rismo Rita, Limitada».

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

25 de Agosto de 2009.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 21 de 
Agosto de 2009:

Maria Leong — nomeada, em comissão de serviço, pelo perío-
do de dois anos, chefe da Secção de Aprovisionamento da 
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第七條，現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十三條第二

款（a）項及第12/1999號行政法規第五條第二款、第十一條的

規定，以定期委任方式委任Maria Leong為政府總部輔助部門

物料供應暨財產處供應科科長，填補第12/1999號行政法規設立

職位的空缺，為期兩年，由二零零九年八月二十一日起生效。

按上述法律第五條第二款，刊登委任理由及獲委任人的學

歷和專業簡歷：

1. 委任理由：

獲委任人一九八八年開始擔任公職，至今逾二十年，大部

份時間在物料供應暨財產處服務，對相關範疇的運作極為熟

悉，工作表現盡責、獨立及適應力強，是一位具備中葡雙語能

力的資深員工，故此作出選拔。

2. 學歷：

葡文學制初中畢業。

3. 職業培訓：

釣魚台國賓館高級服務管理人員培訓班，成本會計職業培

訓課程，中文（粵語）課程第七單元，本地區總預算編制課

程，普通話課程八級，視窗文書處理及試算表課程，公務人員

基本培訓課程，公共會計，預算編制及工程及財貨與勞務取得

開支實務課程。

4. 工作經驗：

一九八八年七月六日以臨時散位合同進入原澳門總督府秘

書處擔任三等文員，一九八九年四月十七日進入該部門的人員

編制擔任同一職務，一九八九年十一月十四日轉入原總督暨

政務司辦公室技術及行政輔助部門人員編制擔任同一職務，

一九九二年九月十四日晉升二等文員，一九九五年一月十一

日晉升一等文員，一九九七年四月九日晉升首席行政文員，

一九九九年十二月二十日轉入政府總部輔助部門人員編制擔任

同一職務。

–––––––

二零零九年八月二十七日於行政長官辦公室

辦公室代主任 白麗嫻

Divisão de Aprovisionamento e Património dos SASG, nos 
termos dos artigos 2.º, n.os 3, alínea 3), e 4, e 5.º da Lei 
n.º 15/2009, conjugado com os artigos 5.º, 6.º, n.º 2, alínea 2), 
e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e ao abrigo 
dos artigos 23.º, n.º 2,  alínea a), do ETAPM, em vigor, e 5.º, 
n.º 2, e 11.º do Regulamento Administrativo n.º 12/1999, indo 
ocupar a vaga criada pelo Regulamento Administrativo 
n.º 12/1999, a partir de 21 de Agosto de 2009.

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da supracitada lei, é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 
currículo académico e profissional da nomeada:

1. Fundamentos da nomeação: 

A nomeada iniciou funções na Função Pública há mais de 
20 anos, desde 1988, tendo prestado serviço quase sempre na 
Divisão de Aprovisionamento e Património, adquirindo, desde 
modo, conhecimentos profundos sobre o andamento do serviço 
no respectivo âmbito, tendo demonstrado zelo e alto espírito 
de responsabilidade na execução das suas tarefas, resolvendo 
com independência e perspicácia os problemas, sendo, por isso, 
uma trabalhadora dotada, além de conhecimentos das línguas 
chinesa e portuguesa, de experiência e capacidades relevantes, 
factores estes que originaram a sua escolha para a assunção do 
cargo em questão.

2. Habilitações académicas: 

Nono ano de escolaridade do Curso Geral Unificado (sistema 
português).

3. Formação profissional: 

Curso de Formação de Pessoal de Gestão de Serviços So-
fisticados da Residência para Hóspedes do Estado Diaoyutai, 
Curso de Formação Profissional de Contabilidade de Custos, 
Curso de Língua Chinesa (Dialecto Cantonense) 7.º Módulo, 
Curso de Preparação do O.G.T., Curso de Mandarim Nível VIII, 
Cursos de Processamento de Texto-Word for Windows e Folha 
de Cálculo-Microsoft Excel, Programa de Formação Essencial 
para os Funcionários Públicos, Curso de Contabilidade Pública, 
Elaboração de Orçamento, Despesas com Obras e Aquisição de 
Bens e Serviços.

4. Experiência profissional: 

Em 6 de Julho de 1988, foi admitida como terceiro-oficial, 
em regime de assalariamento eventual, pelo então Gabinete do 
Governo de Macau, tendo ingressado, em 17 de Abril de 1989, 
no quadro de pessoal do mesmo Gabinete para o exercício das 
mesmas funções. Em 14 de Novembro de 1989, transitou para 
o quadro de pessoal dos então Serviços de Apoio Técnico-Ad-
ministrativo aos Gabinetes do Governador e dos Secretários-
Adjuntos para o exercício das mesmas funções. Tem sido pro-
movida, sucessivamente, a segundo-oficial em 14 de Setembro 
de 1992, primeiro-oficial em 11 de Janeiro de 1995 e oficial 
administrativo principal em 9 de Abril de 1997. Em 20 de De-
zembro de 1999, transitou para o quadro de pes soal dos Servi-
ços de Apoio da Sede do Governo para o exercício das mesmas 
funções.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 27 de Agosto de 2009. 
— A Chefe do Gabinete, substituta, Brenda Cunha e Pires.
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保 安 司 司 長 辦 公 室

第 113/2009號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦

予的職權，並根據經第6/2005號行政命令確認的第13/2000號行

政命令第一款、第二款及第五款之規定，作出本批示：

本人將一切所需權力轉授予司法警察局局長黃少澤博士或

其法定代任人，代表澳門特別行政區作為立約人，與新康誠汽

車有限公司簽訂向司法警察局提供現場勘查車的合同。

二零零九年八月二十六日

保安司司長 張國華

第 119/2009號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦

予的職權，及參照經第35/2001號行政法規修訂的第6/1999號行

政法規第四條第二款所指附件四第（四）項的規定，並根據第

13/2000號行政命令第一款的規定，作出本批示：

因此，根據經十二月三十日第66/94/M號法令核准的《澳門

保安部隊軍事化人員通則》第一百零五條第一款b）項，以及

第22/2001號行政法規第六條及第八條的規定；

根據《澳門保安部隊軍事化人員通則》第四十三條第二款

規定，經聽取司法暨紀律委員會意見：

經行政長官批准，按照十二月二十一日第87/89/M號法令

核准，並經十二月二十八日第62/98/M號法令修改之《澳門公

共行政工作人員通則》第一條三款的規定，聯同第15/2009號法

律第二條第二款第（二）項、第五條、第十條及第二十五條，

以及上指《澳門保安部隊軍事化人員通則》第一百零七條及第

一百五十條第二款及第四款的規定，以定期委任方式，由二零

零九年八月二十日起，委任警務總長（編號110831）Custódio 

Ribeiro Maria Mourão擔任治安警察局副局長一職，為期兩

年，並賦予其副警務總監職能職位的軍銜等級；

該被委任人是出任第22/2001號行政法規第五十八條第一款

所指附件B設立的職位。

根據第15/2009號法律第五條第二款規定，現以附件形式公

布被委任者的學歷和專業簡歷。

二零零九年八月二十七日

保安司司長 張國華

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 113/2009

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e das competên-
cias que lhe foram delegadas pela Ordem Executiva n.º 13/2000, 
n.os 1, 2 e 5, e confirmadas pela Ordem Executiva n.º 6/2005, o 
Secretário para a Segurança manda: 

São subdelegados no director da Polícia Judiciária, doutor 
Wong Sio Chak, ou no seu substituto legal, todos os poderes 
necessários para representar a Região Administrativa Especial 
de Macau, como outorgante, no contrato de aquisição do Veícu-
lo de Inspecção ao Local do Crime, a celebrar com a Xin Kang 
Cheng — Auto Serviços, Investimentos Comerciais e Industriais, 
Importação e Exportação, Limitada. 

 26 de Agosto de 2009. 

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 119/2009

Usando a faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, com a referên-
cia à competência que lhe advém do disposto na alínea 4) do 
Anexo IV ao n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 6/1999, com a nova redacção dada pelo Regulamento 
Administrativo n.º 35/2001, e nos termos das disposições con-
jugadas do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 13/2000, o Secretário 
para a Segurança manda:

Nos termos do disposto no n.º 1, alínea b) do artigo 105.º do 
Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau 
(EMFSM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de 
Dezembro, e ainda, dos artigos 6.º e 8.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 22/2001;

Ouvido o Conselho de Justiça e Disciplina, nos termos do n.º 2 
do artigo 43.º do EMFSM:

Nomeia, precedendo autorização do Chefe do Executivo, de 
acordo com as disposições conjugadas do artigo 1.º, n.º 3, do 
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na re-
dacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 
28 de Dezembro, o Intendente do CPSP n.º 110 831 Custódio 
Ribeiro Maria Mourão, em comissão de serviço, a partir de 20 
de Agosto de 2009, pelo período de dois anos, nos termos das 
disposições conjugadas dos artigos 2.º, n.º 2, alínea 2), 5.º, 10.º, 
25.º da Lei n.º 15/2009, e dos artigos 107.º, 150.º, n.os 2 e 4, do 
citado EMFSM, para o cargo de segundo comandante do CPSP, 
graduando-o no posto funcional de Superintendente;

O nomeado ocupa o lugar criado pelo Anexo B a que se refere 
o n.º 1 do artigo 58.º do Regulamento Administrativo n.º 22/2001.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publica-
da, em anexo, a nota relativa aos respectivos fundamentos e ao 
currículo académico e profissional do nomeado.

27 de Agosto de 2009.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.
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附件

委任警務總長（編號110831）Custódio Ribeiro Maria 

Mourão擔任治安警察局副局長一職的依據如下：

——職位出缺及因運作原因有需要填補空缺；

——警務總長（編號110831）Custódio Ribeiro Maria 

Mourão憑藉以下個人履歷，被認定具有專業能力及才幹擔任

治安警察局副局長一職：

學歷：

——澳門保安部隊高等學校警務科學學士；

——澳門保安部隊高等學校第二屆指揮及領導課程。

專業簡歷：

——於1983年至1990年期間，於一區及二區警署擔任值日

官工作；

——於1995年至1996年期間，擔任第二警司處主管；

——於1997年至1998年期間，擔任澳門警務廳助理廳長；

——於1999年至2004年期間，擔任澳門警務廳廳長；

——於2005年至今，擔任情報廳廳長。

–––––––

二零零九年八月二十七日於保安司司長辦公室

辦公室主任  黃傳發

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 40/2009號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據七月五日第6/80/M號法律第一百零七條

及第一百二十九條的規定，作出本批示。

一、根據本批示組成部分的附件合同所載規定及條件，修

改一幅以長期租借制度批出，面積經修正後為52平方米，位於

氹仔島木鐸街，其上建有32號（昔日27號）樓宇，標示於物業

登記局B21冊第195頁背頁第4859號的土地的批給。

ANEXO

Fundamentos da nomeação do Intendente n.º 110 831 Custó-
dio Ribeiro Maria Mourão para o cargo de 2.º Comandante do 
CPSP:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento 
por razões operacionais;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte Intendente n.º 110 831 Custódio 
Ribeiro Maria Mourão o que se demonstra pelo curriculum vi-
tae:

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela ESFSM;

— 2.º curso de Comando e Direcção — Curso de Comando e 
Direcção.

Currículo profissional:

— Graduado de Serviço da Esquadra n.º 1 e Esquadra n.º 2 
(1983-1990);

— Chefe da Esquadra n.º 2 (1995-1996);

— Adjunto do Chefe do Departamento Policial de Macau 
(1997-1998);

— Chefe do Departamento Policial de Macau (1999-2004);

— Chefe do Departamento de Informações (2005 até agora).

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 27 de Agosto 
de 2009. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 40/2009

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 107.º e 129.º, ambos da Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho, o 
Secretário para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. É revista, nos termos e condições constantes do contrato 
em anexo, que faz parte integrante do presente despacho, a 
concessão, por aforamento, do terreno com a área rectificada 
de 52 m2, situado na ilha da Taipa, na Rua dos Clérigos, onde se 
encontra construído o prédio n.º 32 (antigo n.º 27), descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4 859 a fls. 195v do 
livro B21.
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二、基於上述修改，根據對該地點所訂定的新街道準線的

規定，將兩幅無帶任何責任或負擔，總面積6平方米的地塊歸

還澳門特別行政區，以納入其公產作為公共街道，因此批出土

地的面積現為46平方米。

三、本批示即時生效。

二零零九年八月二十一日

運輸工務司司長 劉仕堯

––––––––––

附件

（土地工務運輸局第6467.01號案卷及

土地委員會第14/2009號案卷）

合同協議方：

甲方——澳門特別行政區；及

乙方——何志誠及其配偶蘇雪梅。

鑒於：

一、何志誠及其配偶蘇雪梅，以取得共同財產制結婚，通

訊處為氹仔島飛能便度街681號華輝苑4樓E座，根據以其名義

在物業登記局G101A冊第199頁作出的第10622號登錄，其擁有

一幅登記面積50.4平方米，經重新測量後修正為52平方米，位

於氹仔島木鐸街，其上建有32號（昔日27號）樓宇，標示於該

登記局B21冊第195頁背頁第4859號的土地的利用權。

二、該土地的田底權以澳門特別行政區的名義登錄於F1冊

第94頁第302號。

三、該土地在地圖繪製暨地籍局於二零零七年八月三十一

日發出的第6388/2005號地籍圖中以字母“A”（46平方米）、

“B1”（4平方米）及“B2”（2平方米）定界及標示。

四、承批人擬重新利用該土地興建一幢4層高，屬分層所有

權制度，作住宅及商業用途的樓宇，因此向土地工務運輸局遞

交了有關建築計劃，根據該局副局長於二零零七年五月二十九

日所作之批示，該計劃已被視為可予核准，但須遵守某些技術

要件。

五、因此，何志誠於二零零七年七月二日透過致行政長官

的申請書，根據七月五日第6/80/M號法律第一百零七條的規

定，請求批准按照已遞交土地工務運輸局的計劃，更改上述土

地的利用及隨後修改有關批給合同。

2. No âmbito da referida revisão, por força do novo alinha-
mento definido para o local, revertem livres de quaisquer ónus 
ou encargos, a favor da Região Administrativa Especial de Ma-
cau, para integrar no domínio público, como via pública, duas 
parcelas de terreno com a área global de 6 m2, passando o terre-
no concedido a ter a área de 46 m2.

3. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

21 de Agosto de 2009.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Lau Si Io.

––––––––––

ANEXO

(Processo n.º 6 467.01 da Direcção dos Serviços de Solos,
Obras Públicas e Transportes e Processo n.º 14/2009

da Comissão de Terras)

Contrato acordado entre:

A Região Administrativa Especial de Macau, como primeiro 
outorgante; e

Ho Chi Seng e cônjuge, Sou Sut Mui, como segundos outor-
gantes.

Considerando que:

1. Ho Chi Seng e cônjuge, Sou Sut Mui, casados segundo 
o regime da comunhão de adquiridos, com domicílio de cor-
respondência na ilha da Taipa, na Rua Fernão Mendes Pinto, 
n.º 681, Edifício Va Fai, 4.º andar E, são titulares do domínio 
útil do terreno com a área registral de 50,4 m2, rectificada por 
novas medições para 52 m2, situado na ilha da Taipa, na Rua 
dos Clérigos, onde se encontra construído o prédio n.º 32 (antigo 
n.º 27), descrito na Conservatória do Registo Predial (CRP) 
sob o n.º 4 859 a fls. 195v do livro B21, conforme inscrição a seu 
favor sob o n.º 10 622 a fls. 199v do livro G101A.

2. O domínio directo sobre o terreno encontra-se inscrito a fa-
vor da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) sob 
o n.º 302 a fls. 94 do livro F1.

3. O terreno encontra-se demarcado e assinalado com as letras 
«A» (46 m2), «B1» (4 m2), e «B2» (2 m2), na planta n.º 6 388/2005, 
emitida pela Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro 
(DSCC) em 31 de Agosto de 2007.

4. Pretendendo proceder ao reaproveitamento do terreno 
com a construção de um edifício, em regime de propriedade 
horizontal, compreendendo quatro pisos, destinado a habitação 
e comércio, os concessionários submeteram à Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) o 
respectivo projecto de arquitectura, o qual, por despacho do 
subdirector, de 29 de Maio de 2007, foi considerado passível de 
aprovação condicionada ao cumprimento de alguns requisitos 
técnicos.

5. Nestas circunstâncias, em requerimento dirigido a S. Ex.ª 
o Chefe do Executivo, Ho Chi Seng solicitou, em 2 de Julho de 
2007, autorização para modificar o aproveitamento do referi-
do terreno, em conformidade com o projecto apresentado na 
DSSOPT e a consequente revisão do contrato de concessão, ao 
abrigo do artigo 107.º da Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho.
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六、在組成案卷後，土地工務運輸局計算了應得之回報，

並制定修改批給的合同擬本，根據於二零零九年三月十日遞交

的聲明書，申請人已接納該擬本。

七、案卷按一般程序送交土地委員會。該委員會於二零零

九年五月七日舉行會議，同意批准有關申請。

八、土地委員會的意見書已於二零零九年五月二十日經行

政長官的批示確認。

九、根據對該地點所訂定的街道準線，該等在上述地籍圖

中以字母“B1”及“B2”標示，總面積6平方米的地塊歸還澳

門特別行政區，以納入其公產作為公共街道，因此批出土地的

面積現為46平方米。

十、根據並履行七月五日第6/80/M號法律第一百二十五條

的規定，已將由本批示規範的合同條件通知承批人。承批人透

過於二零零九年七月二十四日遞交的聲明書，明確表示接納有

關條件。

十一、合同第三條款第一款所訂定經調整後的利用權價金

及第六條款所訂定的溢價金，已透過由土地工務運輸局於二零

零九年六月十五日發出的第2009-77-901626-3號不定期收入憑

單，於二零零九年七月六日在澳門財稅廳收納處繳付（收入編

號50888），其副本已存檔於土地委員會的案卷內。

十二、合同第七條款第二款所述的保證金，已透過由中國

銀行股份有限公司於二零零九年七月二十二日發出的第24-01-

77-000220號銀行擔保提供。

第一條款—— 合同標的

1. 本合同標的為：

1）修改一幅以長期租借制度批出，登記面積為50.4（伍拾

點肆）平方米，經重新量度後修正為52（伍拾貳）平方米，位

於氹仔島木鐸街，其上建有32號樓宇，在地圖繪製暨地籍局於

二零零七年八月三十一日發出的第6388/2005號地籍圖中以字母 

“A”、“B1”及“B2”標示，並標示於物業登記局B21冊第

195頁背頁第4859號，及其利用權以乙方名義登錄於G101A冊

第199頁背頁第10622號的土地的批給；

2）根據新街道準線的規定，將無帶任何責任或負擔，面積

分別為4（肆）平方米及2（貳）平方米，在上述地籍圖中以字

母“B1”及“B2”標示，將脫離上項所指土地的地塊歸還給

甲方，以納入澳門特別行政區的公產，作為公共街道。

2. 批出土地現時的面積為46（肆拾陸）平方米，在上述地

籍圖中以字母“A”標示，以下簡稱土地，其批給轉由本合同

的條款規範。

6. Instruído o procedimento, a DSSOPT procedeu ao cálculo 
das contrapartidas devidas e elaborou a minuta do contrato de 
revisão de concessão, que foi aceite pelos requerentes, mediante 
declaração apresentada em 10 de Março de 2009.

7. O procedimento seguiu a sua tramitação normal, tendo sido 
enviado à Comissão de Terras que, reunida em sessão de 7 de 
Maio de 2009, emitiu parecer favorável ao deferimento do pedi-
do.

8. O parecer da Comissão de Terras foi homologado por des-
pacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 20 de Maio de 2009.

9. De acordo com o alinhamento definido para o local, as 
parcelas do aludido terreno, com a área global de 6 m2, identi-
ficadas com as letras «B1» e «B2» na referida planta cadastral, 
revertem para a Região Administrativa Especial de Macau 
(RAEM), para integrar o seu domínio público, como via públi-
ca, passando o terreno concedido a ter a área de 46 m2.

10. Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 125.º da 
Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho, as condições do contrato titulado 
pelo presente despacho foram notificadas aos concessionários e 
por estes expressamente aceites, conforme declaração apresen-
tada em 24 de Julho de 2009.

11. O preço actualizado do domínio útil, estipulado no n.º 1 
da cláusula terceira, bem como o prémio estipulado na cláusula 
sexta do contrato foram pagos na Recebedoria da Repartição 
de Finanças de Macau, em 6 de Julho de 2009 (receita n.º 50 888), 
através da guia de receita eventual n.º 2009-77-901626-3, emitida 
pela DSSOPT em 15 de Junho de 2009, cujo duplicado se en-
contra arquivado no processo da Comissão de Terras.

12. A caução a que se refere o n.º 2 da cláusula sétima do 
contrato foi prestada através da garantia bancária n.º 24-01-77-
-000220, emitida pelo «Bank of China Limited», em 22 de Julho 
de 2009.

Cláusula primeira — Objecto do contrato

1. Constitui objecto do presente contrato:

1) A revisão da concessão, por aforamento, do terreno com a 
área registral de 50,4 m2 (cinquenta vírgula quatro metros qua-
drados), rectificada por novas medições para 52 m2 (cinquenta 
e dois metros quadrados), situado na ilha da Taipa, na Rua dos 
Clérigos, onde se encontra construído o prédio n.º 32, assinalado 
com as letras «A», «B1» e «B2» na planta n.º 6 388/2005, emitida 
pela DSCC, em 31 de Agosto de 2007, descrito na CRP sob 
o n.º 4 859 a fls. 195v. do livro B21 e cujo domínio útil se acha 
inscrito a favor dos segundos outorgantes sob o n.º 10 622 a fls. 
199v do livro G101A;

2) A reversão, por força dos novos alinhamentos, a favor do 
primeiro outorgante, livre de quaisquer ónus ou encargos, das 
parcelas de terreno assinaladas com as letras «B1» e «B2» na 
mencionada planta cadastral, com a área, respectivamente, de 
4 m2 (quatro metros quadrados) e de 2 m2 (dois metros quadra-
dos), a desanexar do terreno referido na alínea anterior, e que 
se destinam a integrar o domínio público da RAEM, como via 
pública.

2. A concessão do terreno, agora com a área de 46 m2 (qua-
renta e seis metros quadrados), assinalado com a letra «A» na 
referida planta, de ora em diante designado, simplesmente, por 
terreno, passa a reger-se pelas cláusulas do presente contrato.
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第二條款——土地的利用及用途

1. 土地用作興建一幢屬分層所有權制度的4（肆）層高樓

宇。

2. 上款所指樓宇的用途如下：

住宅：建築面積149平方米；

商業：建築面積38平方米。

3. 上款所述面積在為發出有關使用准照而作實地檢查時可

作修改。

第三條款——利用權價金及地租

1. 土地的利用權價金總金額為$16,480.00（澳門幣壹萬陸仟

肆佰捌拾元整）。

2. 當乙方接納七月五日第6/80/M號法律第一百二十五條所

指的本合同條件時，須一次性全數繳付上款訂定的利用權價

金。

3. 每年繳付的地租調整為$101.00（澳門幣壹佰零壹元

整）。

4. 不準時繳付地租，將按照稅務執行程序的規定進行強制

徵收。

第四條款——利用期限

1. 土地利用的總期限為18（拾捌）個月，由規範本合同的

批示在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計。

2. 上款所述的期限包括乙方遞交圖則及甲方審議該等圖則

所需的時間。

第五條款——罰款

1. 除有合理解釋且為甲方接受的特殊原因外，乙方不遵守

上條款所訂的利用期限，延遲不超過60（陸拾）日者，處以罰

款每日可達$5,000.00（澳門幣伍仟元整）；延遲超過60（陸

拾）日，但在120（壹佰貳拾）日以內者，則罰款將加至雙

倍。

2. 遇有不可抗力或發生被證實為非乙方所能控制的特殊情

況，則免除乙方承擔上款所指的責任。

3. 僅因不可預見及不可抵抗事件而引發的情況，方視為不

可抗力。

4. 為著第二款規定的效力，乙方必須儘快將發生上述事實

的情況以書面通知甲方。

第六條款——合同溢價金

當乙方接受七月五日第6/80/M號法律第一百二十五條所

Cláusula segunda — Aproveitamento e finalidade do terreno

1. O terreno é aproveitado com a construção de um edifício, 
em regime de propriedade horizontal, compreendendo 4 (qua-
tro) pisos.

2. O edifício, referido no número anterior, é afectado às se-
guintes finalidades de utilização:

Habitação: com a área bruta de construção de 149 m2;

Comércio: com a área bruta de construção de 38 m2.

3. As áreas referidas no número anterior podem ser sujeitas a 
eventuais rectificações, a realizar no momento da vistoria, para 
efeito de emissão da licença de utilização respectiva.

Cláusula terceira — Preço do domínio útil e foro

1. O preço do domínio útil do terreno é fixado globalmente 
em $ 16 480,00 (dezasseis mil, quatrocentas e oitenta patacas).

2. O preço do domínio útil, estipulado no número anterior, é 
pago integralmente e de uma só vez, aquando da aceitação das 
condições do presente contrato, que se refere o artigo 125.º da 
Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho.

3. O foro anual a pagar é actualizado para $ 101,00 (cento e 
uma patacas).

4. O não pagamento pontual do foro determina a cobrança 
coerciva nos termos do processo de execução fiscal.

Cláusula quarta — Prazo de aproveitamento

1. O aproveitamento do terreno deve operar-se no prazo 
global de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data da pu-
blicação no Boletim Oficial do despacho que titula o presente 
contrato.

2. O prazo fixado no número anterior inclui os prazos neces-
sários para a apresentação dos projectos pelos segundos outor-
gantes e apreciação dos mesmos pelo primeiro outorgante.

Cláusula quinta — Multas

1. Salvo motivos especiais devidamente justificados, aceites 
pelo primeiro outorgante, pelo incumprimento do prazo de 
aproveitamento fixado na cláusula anterior, os segundos outor-
gantes ficam sujeitos a multa que pode ir até $ 5 000,00 (cinco 
mil patacas), por cada dia de atraso, até 60 (sessenta) dias; para 
além desse período e até ao máximo global de 120 (cento e vin-
te) dias, ficam sujeitos a multa até ao dobro daquela importân-
cia.

2. Os segundos outorgantes ficam exonerados da responsa-
bilidade referida no número anterior em casos de força maior 
ou de outros factos relevantes, que estejam, comprovadamente, 
fora do seu controlo.

3. Consideram-se casos de força maior os que resultem exclu-
sivamente de eventos imprevisíveis e irresistíveis.

4. Para efeitos do disposto no n.º 2, os segundos outorgantes 
obrigam-se a comunicar, por escrito, ao primeiro outorgante, o 
mais rapidamente possível, a ocorrência dos referidos factos.

Cláusula sexta — Prémio do contrato

Os segundos outorgantes pagam ao primeiro outorgante, a 
título de prémio do contrato, o montante de $ 87 428,00 (oitenta 
e sete mil, quatrocentas e vinte e oito patacas), integralmente e 
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指的本合同條件時，須向甲方一次性全數繳付合同溢價金

$87,428.00（澳門幣捌萬柒仟肆佰貳拾捌元整）。

第七條款——轉讓

1. 倘土地未被完全利用而將本批給所衍生的狀況轉讓，須

事先獲得甲方許可，而承讓人亦須受本合同修改後的條件約

束，尤其有關溢價金方面。

2. 在不妨礙上款最後部分規定的情況下，乙方須以存款、

其條款獲甲方接受的擔保或保險擔保提供保證金$50,000.00

（澳門幣伍萬元整），作為擔保履行已設定的義務。該保證金

可應乙方要求，在發出使用准照或批准轉讓批給所衍生的權利

時退還。

第八條款——監督

在批出土地的利用期間，乙方必須准許行政當局有關部門

執行監督工作的代表進入土地及施工範圍，並向代表提供一切

所需的協助，使其有效執行任務。

第九條款——土地的收回

1. 倘未經批准而更改批給用途或土地的利用，甲方可宣告

全部或部分收回土地。

2. 當發生下列任一事實，土地亦會被收回： 

1）第五條款規定的加重罰款期限屆滿；

2）土地的利用及/或批給用途中斷。

3. 土地的收回由行政長官以批示宣告，並在《澳門特別行

政區公報》公佈。

4. 土地收回的宣告將產生以下效力：

1）土地的利用權全部或部分被撤銷； 

2）全部或部分土地連同其上的所有改善物歸甲方所有，乙

方有權收取由甲方訂定的賠償。

第十條款——有權限法院

澳門特別行政區初級法院為有權解決由本合同所產生任何

爭訟的法院。

第十一條款——適用法例

如有遺漏，本合同以七月五日第6/80/M號法律和其他適用

法例規範。

de uma só vez, aquando da aceitação das condições do presente 
contrato, a que se refere o artigo 125.º da Lei n.º 6/80/M, de 5 de 
Julho.

Cláusula sétima — Transmissão

1. A transmissão de situações decorrentes desta concessão, 
enquanto o terreno não estiver integralmente aproveitado, de-
pende de prévia autorização do primeiro outorgante e sujeita 
o transmissário à revisão das condições do presente contrato, 
designadamente da relativa ao prémio.

2. Sem prejuízo do disposto na parte final do número anterior 
os segundos outorgantes, para garantia da obrigação aí estabe-
lecida, prestam uma caução no valor de $ 50 000,00 (cinquenta 
mil patacas), por meio de depósito, garantia ou seguro-caução, 
em termos aceites pelo primeiro outorgante, a qual será devol-
vida, a seu pedido, com a emissão da licença de utilização ou a 
autorização para transmitir os direitos resultantes da concessão.

Cláusula oitava — Fiscalização

Durante o período de aproveitamento do terreno concedido, 
os segundos outorgantes obrigam-se a franquear o acesso ao 
mesmo e às obras aos representantes dos Serviços da Adminis-
tração, que aí se desloquem no desempenho da sua acção fis-
calizadora, prestando-lhes toda assistência e meios para o bom 
desempenho da sua função.

Cláusula nona — Devolução do terreno

1. O primeiro outorgante pode declarar a devolução, total ou 
parcial, do terreno em caso de alteração não autorizada da fina-
lidade de concessão ou do aproveitamento do terreno.

2. Fica acordada, ainda, a devolução do terreno quando se ve-
rifique qualquer dos seguintes factos:

1) Findo o prazo da multa agravada, previsto na cláusula 
quinta;

2) Interrupção do aproveitamento do terreno e/ou da finali-
dade da concessão.

3. A devolução do terreno é declarada por despacho do Chefe 
do Executivo, a publicar no Boletim Oficial.

4. A declaração de devolução do terreno produz os seguintes 
efeitos:

1) Extinção, total ou parcial, do domínio útil do terreno;

2) Reversão, total ou parcial, do terreno com as correspon-
dentes benfeitorias nele incorporadas à posse do primeiro ou-
torgante, tendo os segundos outorgantes direito à indemnização 
a fixar por aquele.

Cláusula décima — Foro competente

Para efeitos de resolução de qualquer litígio emergente do 
presente contrato, o foro competente é o do Tribunal Judicial de 
Base da Região Administrativa Especial de Macau.

Cláusula décima primeira — Legislação aplicável

O presente contrato rege-se, nos casos omissos, pela Lei 
n.º 6/80/M, de 5 de Julho, e demais legislação aplicável.
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第 41/2009號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據七月五日第6/80/M號法律第一百零七條

及第一百二十九條的規定，作出本批示。

一、根據本批示組成部分的附件合同所載規定及條件，修

改一幅以租賃制度批出，面積7,128平方米，位於澳門半島，

鄰近倫斯泰特大馬路，稱為外港新填海區A2/j地段，標示於物

業登記局B冊第23109號，以興建一幢屬分層所有權制度，作住

宅、商業、五星級酒店、住宅停車場及酒店停車場用途的樓宇

的土地的批給。

三、本批示即時生效。

二零零九年八月二十五日

運輸工務司司長 劉仕堯

––––––––––

附件

（土地工務運輸局第1455.03號案卷及

土地委員會第42/2006號案卷）

合同協議方：

甲方——澳門特別行政區；及

乙方——凱旋門發展有限公司。

鑒於：

一、總辦事處設於澳門宋玉生廣場322至362號誠豐商業中

心5字樓A至R座，登記於商業及動產登記局第14060（SO）號

的凱旋門發展有限公司，根據以其名義作出的第28371F號登

錄，其持有一幅以租賃制度批出，面積7,128平方米，位於澳門

半島，鄰近倫斯泰特大馬路，稱為外港新填海區A2/j地段，標

示於物業登記局B冊第23109號的土地的批給衍生的權利。

二、根據由公佈於二零零三年八月十三日第三十三期《澳

門特別行政區公報》第二組的第69/2003號運輸工務司司長批示

規範的批給合同第三條款及第五條款的規定，土地由上述批示

公佈之日起計七十二個月的期限內，將用作興建一幢屬分層所

有權制度，包括兩座分別為24及20層高的塔樓，有關塔樓建在

一座有3層位於地面上和2層位於地庫的樓裙，作五星級酒店、

住宅、商業及停車場用途的樓宇。 

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 41/2009

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 107.º e 129.º, ambos da Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho, o 
Secretário para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. É revista, nos termos e condições constantes do contrato 
em anexo, que faz parte integrante do presente despacho, a con-
cessão, por arrendamento, do terreno com a área de 7 128 m2, 
situado na península de Macau, junto à Avenida Sir Anders 
Ljungstedt, designado por lote A2/j dos Novos Aterros do Porto 
Exterior, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 
n.º 23109 do livro B, para aproveitamento com a construção de 
um edifício, em regime de propriedade horizontal, destinado à 
habitação, comércio, hotel de 5 estrelas, estacionamento para 
habitação e estacionamento para hotel.

2. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

25 de  Agosto  de 2009.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Lau Si Io.

––––––––––

ANEXO

(Processo n.º 1 455.03 da Direcção dos Serviços de Solos,
Obras Públicas e Transportes e Processo n.º 42/2006

da Comissão de Terras)

Contrato acordado entre:

A Região Administrativa Especial de Macau, como primeiro 
outorgante; e

A Companhia de Desenvolvimento Arco do Triunfo, Limita-
da, como segundo outorgante.

Considerando que:

1. A Companhia de Desenvolvimento Arco do Triunfo, 
Limitada, com sede na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção 
n.os 322-362, Edifício Centro Comercial Cheng Feng, 5.º andar, 
Bloco A-R, em Macau, registada na Conservatória do Registo 
Comercial sob o n.º 14 060 (SO) é titular do direito resultante 
da concessão, por arrendamento, do terreno com a área de 7 128 
m2, situado na península de Macau, junto à Avenida Sir Anders 
Ljungstedt, designado por lote A2/j dos Novos Aterros do Porto 
Exterior (NAPE), descrito na Conservatória do Registo Predial 
(CRP) sob o n.º 23 109 do livro B, conforme inscrição a seu fa-
vor sob o n.º 28 371F.

2. De acordo com o estabelecido nas cláusulas terceira e quin-
ta do contrato de concessão, titulado pelo Despacho do Secretá-
rio para os Transportes e Obras Públicas n.º 69/2003, publicado 
no Boletim Oficial n.º 33, II Série, de 13 de Agosto de 2003, o 
terreno destina-se a ser aproveitado com a construção de um 
edifício em regime de propriedade horizontal, compreendendo 
duas torres, uma com 24 pisos e outra com 20 pisos, assentes so-
bre um pódio com 3 pisos superiores e 2 pisos em cave, afectado 
às finalidades de hotel de 5 estrelas, habitação, comércio e esta-
cionamento, no prazo de 72 meses, contados da data da publica-
ção do sobredito despacho.
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三、承批人透過二零零四年九月十日呈交土地工務運輸局

的申請書，表示其有意增加建築面積，及通知其公司名稱由東

楊發展有限公司易名為凱旋門發展有限公司，並透過遞交有關

的商業登記證明證明該公司已易名。

四、為著實現其願望，承批人於二零零五年八月二十九日

遞交了一份新的建築計劃，擬興建一幢61層高，包括2層避火

層和3層地庫，作住宅、商業、五星級酒店、住宅停車場及酒

店停車場用途的樓宇，該計劃已被有條件核准。

五、於二零零五年十二月十六日正式提出更改土地利用的

申請，有關案卷按一般程序進行，但用作規範修改批給的批示

最終沒有公佈，因為承批公司雖然已根據七月五日第6/80/M號

法律第一百零二十五條的規定，明確聲明接納修改批給合同擬

本的條件及繳付第一期附加溢價金$35,000,000.00（澳門幣叁仟

伍佰萬元整），但其後又遞交新的修改建築計劃，故批給實體

中止該案卷。

六、承批公司分別於二零零六年四月三日及八月二十八日

向土地工務運輸局呈交了兩份修改建築計劃及稍後，於二零零

七年七月四日呈交另一份建築計劃。該等計劃旨在增加樓宇的

高度，將其由199.90米改為209.90米（海拔高度220.85米），這

因每樓層的淨高增加所致。

七、擬進行的更改已經土地工務運輸局的組織附屬單位及

其他有權限實體審議，尤其是民航局已就樓宇高度（海拔高

度220.85米）發表贊同意見，但樓宇的天台須安裝障礙物警告

燈，且在該範圍內不可產生減低能見度之煙或塵埃，以及不可

安裝任何影響飛行安全之強力射燈。

八、根據由承批公司遞交的最後修改計劃制定了一份新的

修改批給合同擬本，承批公司透過於二零零九年五月二十九日

遞交的聲明書，明確表示同意該擬本的條件。

九、案卷按一般程序送交土地委員會，該委員會於二零零

九年六月十八日舉行會議，同意批准修改有關批給的申請。

十、由於有關利用期限於二零零九年八月十二日屆滿，將

該期限延長至二零一零年八月十二日。考慮到延遲利用的責任

在於承批公司，因為該公司多次主動提出修改原計劃，因此向

其科處罰款$360,000.00（澳門幣叁拾陸萬元整）。

3. Por requerimento de 10 de Setembro de 2004, dirigido à 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
(DSSOPT), a concessionária manifestou o seu interesse em au-
mentar a área bruta de construção e comunicou, comprovando 
mediante entrega da respectiva certidão do registo comercial, 
a alteração da sua firma de «Companhia de Desenvolvimento 
Tong Ieong, Limitada» para «Companhia de Desenvolvimento 
Arco do Triunfo, Limitada». 

4. Concretizando a sua pretensão, a concessionária, em 29 de 
Agosto de 2005, submeteu um novo projecto de arquitectura a 
contemplar a construção de um edifício de 61 pisos, o que inclui 
2 pisos de refúgio e 3 pisos em cave, destinado às finalidades de 
habitação, comércio, hotel de 5 estrelas e estacionamento para 
habitação e para hotel, o qual foi aprovado condicionalmente.

5. Formalizado em 16 de Dezembro de 2005 o pedido de mo-
dificação do aproveitamento do terreno, o procedimento seguiu 
os seus trâmites, mas o despacho que titularia a revisão da con-
cessão não chegou a ser publicado em virtude da sua suspen-
são, pela entidade concedente, suspensão essa que foi motivada 
pela apresentação de novos projectos de alteração por parte 
da concessionária, não obstante ter esta já declarado expressa-
mente aceitar as condições da minuta do contrato de revisão 
da concessão, em conformidade com o disposto no artigo 125.º 
da Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho, e ter efectuado o pagamento 
da primeira prestação do prémio adicional, no montante de 
$ 35 000 000,00 (trinta e cinco milhões de patacas).

6. Com efeito, a concessionária submeteu à DSSOPT, no ano 
de 2006, respectivamente em 3 de Abril e 28 de Agosto, dois 
projectos de alteração de arquitectura e posteriormente um ou-
tro, em 4 de Julho de 2007, visando estes projectos, fundamen-
talmente elevar a altura do edifício de 199,90 m para 209,90 m 
(cota altimétrica de 220,85 m NMM), em resultado do aumento 
do pé-direito piso a piso.

7. As alterações pretendidas foram apreciadas pelas subuni-
dades orgânicas da DSSOPT e demais entidades externas 
competentes, nomeadamente a Autoridade de Aviação Civil 
(AACM) que se pronunciou favoravelmente sobre a altura do 
edifício (cota altimétrica de 220,85 m NMM), conquanto que 
seja instalada no terraço do edifício sinalização luminosa para 
aviso de eventuais obstáculos e que, dentro da área deste, não 
sejam produzidos fumos ou poeiras que possam reduzir a visibi-
lidade nem ser instalados quaisquer tipos de holofotes de forte 
iluminação que possam colocar em risco a segurança dos voos.

8. Com base no último projecto de alteração apresentado pela 
concessionária, foi elaborada uma nova minuta do contrato de 
revisão da concessão, cujas condições mereceram a concordân-
cia da concessionária, expressa em declaração apresentada em 
29 de Maio de 2009.

9. O processo seguiu a sua tramitação normal, tendo sido 
enviado à Comissão de Terras que, reunida de 18 de Junho de 
2009, emitiu parecer favorável ao deferimento do pedido de re-
visão da concessão.

10. Dado que o prazo de aproveitamento termina em 12 de 
Agosto de 2009, o mesmo é prorrogado até 12 de Agosto de 
2010 e aplicada à concessionária a multa de $ 360 000,00 (tre-
zentas e sessenta mil patacas) por o atraso no aproveitamento 
lhe ser imputável, visto que as sucessivas alterações ao projecto 
inicial foram todas de sua iniciativa.
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十一、有關土地的面積為7,128平方米，在地圖繪製暨地籍

局於二零零三年四月二十四日發出，並附於上述第69/2003號運

輸工務司司長批示的第4007/1992號地籍圖中以字母“A”定界

及標示。

十二、土地委員會的意見書已於二零零九年七月二十一日

經行政長官的批示確認。

十三、根據並履行七月五日第6/80/M號法律第一百二十五

條的規定，已將由本批示規範的合同條件通知申請公司。該公

司於二零零九年七月二十四日透過提交由陳少雄，未婚，成

年，及梁安琪，未婚，成年，兩人的職業住所均位於澳門宋玉

生廣場322至362號誠豐商業中心5字樓A至R座，分別以凱旋門

發展有限公司A組和B組董事會的成員身分簽署的聲明書，明

確表示接納有關條件。根據載於該聲明書上的確認，上述人士

的身分及作出該行為的足夠權力已經私人公證員Nuno Simões

核實。

十四、合同第二條2）項所述的溢價金已透過由土地工務運

輸局於二零零九年七月二十三日發出的第2009-77-902085-6號

不定期收入憑單，於二零零九年七月二十四日在澳門財稅廳收

納處繳付（收入編號57621），其副本已存於土地委員會的案

卷內。

第一條

1. 透過本合同，甲方批准按照土地工務運輸局已核准的修

改建築計劃，局部修改一幅以租賃制度批出，位於澳門半島，

鄰近倫斯泰特大馬路，稱為外港新填海區A2/j地段，面積7,128

（柒仟壹佰貳拾捌）平方米，由公佈於二零零三年八月十三日

第三十三期《澳門特別行政區公報》第二組的第69/2003號運輸

工務司司長批示規範，標示於物業登記局第23109號，及以乙

方名義登錄於第28371F號的土地批給合同。

2 . 鑒於上款所述，由公佈於二零零三年八月十三日第

三十三期《澳門特別行政區公報》第二組的第69/2003號運輸工

務司司長批示規範的合同第三條款修改如下：

第三條款——土地的利用及用途

1. 土地用作興建一幢屬分層所有權制度，樓高62（陸拾

貳）層，當中包括2（貳）層避火層、2（貳）層夾層及3

（叁）層地庫的樓宇。

2. 上款所述的樓宇按用途分配如下：

1） 住宅（不包括避火面積）：建築面積68,317平方米；

2） 商業：建築面積340平方米；

11. O terreno em causa, com a área de 7 128 m2, encontra-se 
demarcado e assinalado com a letra «A» na planta n.º 4007/1992, 
emitida pela Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro 
(DSCC), em 24 de Abril de 2003, anexa ao citado Despacho do 
Secretário para os Transportes e Obras Públicas n.º 69/2003.

12. O parecer da Comissão de Terras foi homologado por des-
pacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 21 de Julho de 2009.

13. Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 125.º da 
Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho, as condições do contrato titulado 
pelo presente despacho foram notificadas à sociedade reque-
rente e por esta expressamente aceites, mediante declaração 
apresentada em 24 de Julho de 2009, assinada por Chan, Siu 
Hung, solteiro, maior, e Leong On Kei, solteira, maior, ambos 
com domicílio profissional na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 
n.os 322-362, Edifício Centro Comercial Cheng Feng, 5.º andar, 
Bloco A-R, em Macau, na qualidade de membro do conselho 
de administração, respectivamente, do grupo A e do grupo B 
da Companhia de Desenvolvimento Arco do Triunfo, Limitada, 
qualidade e suficiência de poderes para o acto que foram verifi-
cados pelo notário privado Nuno Simões, conforme reconheci-
mento exarado naquela declaração.

14. A prestação do prémio a que se refere a alínea 2) do artigo 
segundo do contrato foi paga na Recebedoria da Repartição de 
Finanças de Macau em 24 de Julho de 2009 (receita n.º 57 621), 
mediante guia de receita eventual n.º 2009-77-902085-6, emitida 
pela DSSOPT em 23 de Julho de 2009, cujo duplicado se encon-
tra arquivado no processo da Comissão de Terras.

Artigo primeiro

1. Pelo presente contrato é autorizada pelo primeiro outorgan-
te, em conformidade com o projecto de alteração de arquitectura 
aprovado pela DSSOPT, a revisão parcial do contrato de conces-
são, por arrendamento, do terreno com a área de 7 128 m2 (sete 
mil, cento e vinte e oito metros quadrados), situado na península 
de Macau, junto à Avenida Sir Anders Ljungstedt, designado por 
lote A2/j dos NAPE, titulado pelo Despacho do Secretário para 
os Transportes e Obras Públicas n.º 69/2003, publicado no Bole-
tim Oficial n.º 33, II Série, de 13 de Agosto de 2003, descrito na 
CRP sob o n.º 23 109 e inscrita a concessão a favor do segundo 
outorgante sob o n.º 28371F.

2. Em consequência do referido no número anterior, a cláu-
sula terceira do contrato titulado pelo Despacho do Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas n.º 69/2003, publicado no 
Boletim Oficial n.º 33, II Série, de 13 de Agosto de 2003, passa a 
ter a seguinte redacção:

Cláusula terceira — Aproveitamento e finalidade do terreno

1. O terreno é aproveitado com a construção de um edifí-
cio, em regime de propriedade horizontal, compreendendo 
62 (sessenta e dois) pisos, incluindo dois pisos de refúgio, 
dois pisos de mezanine e 3 (três) pisos em cave.

2. O edifício referido no número anterior é destinado às 
seguintes finalidades de utilização:

1) Habitação: com a área bruta de construção de 68 317 m2

(excluindo a área de refúgio);

2) Comércio: com a área bruta de construção de 340 m2;
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3） 五星級酒店（不包括避火面積）：建築面積74,632平

方米；

4） 住宅停車場：建築面積6,196平方米；

5） 酒店停車場：建築面積12,304平方米；

6） 住宅室外範圍，包括設施（包括游泳池面積）：面

積350平方米；

7） 酒店室外範圍（包括游泳池面積）：面積1,870平方

米。

3.  .......................................................................................。

第二條

在不妨礙按照由公佈於二零零三年八月十三日第三十三

期《澳門特別行政區公報》第二組的第69/2003號運輸工務

司司長批示規範的批給合同第六條款規定的條件以現金繳付

$19,304,327.00（澳門幣壹仟玖佰叁拾萬零肆仟叁佰貳拾柒元

整）的情況下，乙方還須基於本次修改，向甲方繳付合同溢價

金$156,612,275.00（澳門幣壹億伍仟陸佰陸拾壹萬貳仟貳佰柒

拾伍元整），繳付方式如下：

1） $35,000,000.00（澳門幣叁仟伍佰萬元整），已透過土

地委員會於二零零六年九月二十八日發出的第76/2006號非經常

性收入憑單，於二零零六年十月十七日在澳門財稅廳收納處繳

付，其副本已存檔於有關案卷內；

2） 餘款$121,612,275.00（澳門幣壹億貳仟壹佰陸拾壹萬

貳仟貳佰柒拾伍元整），當接受七月五日第6/80/M號法律第

一百二十五條所指的本合同條件時，須全數一次過繳付。

第三條

1.  土地的利用期限延長至二零一零年八月十二日。

2. 上款所訂定的期限包括乙方遞交圖則及甲方審議該等圖

則所需要的時間。

第四條

澳門特別行政區初級法院為有權解決由本合同所產生任何

爭訟的法院。

第五條

如有遺漏，本合同以七月五日第6/80/M號法律和其他適用

法例規範。

3) Hotel de 5 estrelas: com a área bruta de construção de 
74 632 m2

(excluindo a área de refúgio);

4) Estacionamento para a habitação: com a área bruta de 
construção de 6 196 m2;

5) Estacionamento para o hotel: com a área bruta de 
construção de 12 304 m2;

6) Área livre para a habitação, com equipamentos: com a 
área de 350 m2

(incluindo a área da piscina);

7) Área livre para o hotel: com a área de 1 870 m2

(incluindo a área da piscina).

3.  ............................................................................................. .

Artigo segundo

Sem prejuízo do pagamento da quantia de $ 19 304 327,00 
(dezanove milhões, trezentas e quatro mil, trezentas e vinte e 
sete patacas), em numerário, nas condições estipuladas na cláu-
sula sexta do contrato de concessão, titulado pelo Despacho 
do Secretário para os Transportes e Obras Públicas n.º 69/2003, 
publicado no Boletim Oficial n.º 33, II Série, de 13 de Agosto de 
2003, o segundo outorgante paga ainda ao primeiro outorgante, 
por força da presente revisão, a título de prémio do contrato, o 
montante de $ 156 612 275,00 (cento e cinquenta e seis milhões, 
seiscentas e doze mil, duzentas e setenta e cinco patacas), da se-
guinte forma:

1) $ 35 000 000,00 (trinta e cinco milhões de patacas) foi pago 
na Recebedoria da Repartição de Finanças de Macau, em 17 de 
Outubro de 2006, através da guia de receita eventual n.º 76/2006, 
emitida pela Comissão de Terras, em 28 de Setembro de 2006, 
cujo duplicado se encontra arquivado no respectivo processo;

2) O remanescente, no valor de $ 121 612 275,00 (cento e 
vinte e um milhões, seiscentas e doze mil, duzentas e setenta e 
cinco patacas) é pago integralmente e de uma só vez, aquando 
da aceitação das condições do presente contrato, a que se refere 
o artigo 125.º da Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho.

Artigo terceiro

1. O prazo de aproveitamento do terreno é prorrogado até 12 
de Agosto de 2010.

2. O prazo fixado no número anterior inclui os prazos neces-
sários para a apresentação dos projectos pelo segundo outor-
gante e aprovação dos mesmos pelo primeiro outorgante.

Artigo quarto

Para efeitos de resolução de qualquer litígio emergente do 
presente contrato, o foro competente é o do Tribunal Judicial de 
Base da Região Administrativa Especial de Macau.

Artigo quinto

O presente contrato rege-se, nos casos omissos, pela Lei 
n.º 6/80/M, de 5 de Julho, e demais legislação aplicável.
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批 示 摘 錄

摘錄自辦公室主任於二零零九年八月十日作出的批示：

鄭麗霞——根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二十五條及第二十六條的規定，以編制外合同方式續任在本辦

公室擔任第一職階一等高級技術員，由二零零九年十月十六日

至十二月十九日。

–––––––

二零零九年八月二十六日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 黃振東

廉 政 公 署

批 示 摘 錄

摘錄自廉政專員於二零零九年七月二十九日批示如下：

李詠文、雷志恆及鄺卉妍學士——根據第10/2000號法律

第十六條和第三十條聯同第3/2009號行政法規第三十條第一款

及第三十二條第一款之規定，自二零零九年八月一日起至二零

一一年一月三十一日止，以定期委任方式委任為第二職階首席

技術輔導員。 

–––––––

二零零九年八月二十日於廉政公署

辦公室主任 何鈺珊 

審 計 署

批 示 摘 錄

摘錄自本人於二零零九年八月二十日的批示：

麥家豪，本署散位合同第一職階二等技術員——根據第

11/1999號法律第二十五條及第12/2007號行政法規第二十九

條，以及現行的《澳門公共行政工作人員通則》第二十五條及

第二十六條之規定，重新訂立編制外合同，擔任本署第一職階

二等技術員，自二零零九年十月二日起生效，為期壹年。

–––––––

二零零九年八月二十四日於審計署

審計長辦公室主任 趙占全

Extracto de despacho

Por despacho do chefe deste Gabinete, de 10 de Agosto de 
2009: 

Cheang Lai Ha — renovado o contrato além do quadro como 
técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, neste Gabinete, nos 
termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, de 16 de 

Outubro a 19 de Dezembro de 2009.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 26 de Agosto de 2009. — O Chefe do Gabinete, Wong Chan 
Tong.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 29 de Julho de 2009: 

Licenciados Lee Wing Man, Loi Chi Hang e Kong Wai In Hele-
na — nomeados, em comissão de serviço, adjuntos-técnicos 
principais, 2.º escalão, nos termos dos artigos 16.º e 30.º da Lei 
n.º 10/2000, conjugado com os artigos 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, 
do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, de 1 de Agosto de 

2009 a 31 de Janeiro de 2011. 

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 20 de Agosto de 2009. 
— A Chefe de Gabinete, Ho Ioc San.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 20 de Agosto de 2009:

Mak Ka Hou, técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, assalariado, 
deste Comissariado — celebrado novo contrato além do 
quadro, pelo período de um ano, na mesma categoria e es-
calão, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 29.º do 
Regulamento Administrativo n.º 12/2007, e 25.º e 26.º do 

ETAPM, em vigor, a partir de 2 de Outubro de 2009.

–––––––

Comissariado da Auditoria, aos 24 de Agosto de 2009. — O 
Chefe do Gabinete da Comissária da Auditoria, Chio Chim 
Chun.
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SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extracto de deliberação

De acordo com o artigo 41.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/2006, publica-se a 3.ª alteração ao orçamento privativo da 
Assembleia Legislativa, para o ano económico de 2009, autori-
zada por deliberação da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, 
de 14 de Agosto de 2009:

立 法 會 輔 助 部 門

議 決 摘 錄

根據第6/2006號行政法規第四十一條的規定，茲公佈立法

會執行委員會於二零零九年八月十四日議決所批准的二零零九

年度立法會第三次本身預算修改。

二零零九年度立法會第三次本身預算修改

3.ª alteração ao orçamento privativo da Assembleia Legislativa para 2009

單位 Unidade: 澳門幣 MOP

 經濟分類 Classificação económica

追加

Reforço

註銷 

Anulação

編號 Código
開支名稱 

Designação das despesas
章 

Cap.

組 

Gr.

條 

Art.

款 

N.º

項 

Alín.

經常開支

Despesas correntes

02 03 00 00 00 勞務之取得

Aquisição de serviços

02 03 04 00 00 資產租賃

Locação de bens

02 03 04 00 01 不動產

Bens imóveis

200,000.00 

05 00 00 00 00 其他經常開支

Outras despesas correntes

05 04 00 00 90 備用撥款

Dotação provisional

298,000.00 

資本開支

Despesas de capital

07 00 00 00 00 投資

Investimentos

07 09 00 00 00 運輸物料

Material de transporte

98,000.00 

總開支

Total das despesas

298,000.00  298,000.00

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 19 de Agosto 
de 2009. — Pela Secretária-Geral, Ieong Soi U, secretária-geral 
adjunta.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 30 de Julho 
de 2009:

Ho Kim Man e Wong Wa Pan, técnicos de 1.ª classe, 1.º escalão, 
contratados além do quadro, destes Serviços — renovados 

二零零九年八月十九日於立法會輔助部門

秘書長 副秘書長楊瑞茹代行

法 務 局

批 示 摘 錄

按本局副局長於二零零九年七月三十日作出之批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十五條及第

二十六條之規定，本局第一職階一等技術員何儉文及黃華彬的



11202 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

os contratos, pelo período de um ano, nos termos dos artigos 
25.º e 26.º do ETAPM, vigente, a partir de 30 de Setembro e 
3 de Outubro de 2009, respectivamente.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 20 de Agosto de 2009:

José Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues — nomeado no-
tário privado, ao abrigo do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 66/99/M, 
de 1 de Novembro. É fixada a garantia bancária como forma 
de prestação de caução e o montante desta, em um milhão e 
quinhentas mil patacas, de acordo com o artigo 15.º, n.º 3, do 
mesmo Decreto-Lei. 

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 27 de Agos-
to de 2009. — O Director dos Serviços, Cheong Weng Chon.

IMPRENSA OFICIAL

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 14 de Agosto de 2009:

Licenciada Isabel Maria Martins Neto, técnica especialista, 3.º 
escalão, contratada além do quadro, desta Imprensa — re-
novado o respectivo contrato, pelo período de um ano, para 
exercer as mesmas funções, nos termos dos artigos 25.º e 26.º 
do ETAPM, vigente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, a partir de 1 de Outubro de 2009.

Rectificações

Por ter saído inexacto, na versão chinesa, o extracto de despa-
cho da Direcção dos Serviços  para os Assuntos Laborais, publi-
cado no Boletim Oficial da RAEM n.º 33/2009, II Série, de 19 de 
Agosto, a páginas 11 007, se rectifica:

Onde se lê: «…葉文照、馮歡儀、梁淑女及梁慧施，首位自二
零零九年九月一日起，其餘皆由九月十三日起續聘擔任第一職

階二等技術輔導員職務，薪俸點為260點；....»

deve ler-se: «…葉文照、馮歡儀、梁淑女及梁慧施，首位自二
零零九年九月一日起，其餘皆由九月二十三日起續聘擔任第一

職階二等技術輔導員職務，薪俸點為260點；....»

Por ter saído inexacta a versão portuguesa do aviso da Uni-
versidade de Macau, publicado no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 34/2009, II Série, de 26 de Agosto, a páginas 11 154, a se-
guir se rectifica:

Onde se lê: «ii . A organização científico-pedagógica e o 
plano de estudos referidos no número anterior aplicam-se a 
penas aos alunos que tenham iniciado os seus estudos no ano 
lectivo 2009/2010, ......»

編制外合同續期一年，分別自二零零九年九月三十日及十月三

日起生效。

摘錄自行政法務司司長於二零零九年八月二十日作出之批

示： 

根據十一月一日第66/99/M號法令第一條的規定，委任José 

Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues為私人公證員，而

根據同一法令第十五條第三款的規定，訂定以銀行擔保形式支

付保證金，金額為澳門幣壹佰伍拾萬元。

–––––––

二零零九年八月二十七日於法務局

局長 張永春

印 務 局

批 示 摘 錄

按照行政法務司司長於二零零九年八月十四日之批示：

本局第三職階特級技術員Isabel Maria Martins Neto學士，

屬編制外合同——根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准

的《澳門公共行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條的

規定，其有關合同獲續期一年，擔任相關職務，由二零零九年

十月一日起生效。

更 正

因刊登於二零零九年八月十九日第三十三期《澳門特別行

政區公報》第二組第11007頁，關於勞工事務局的批示摘錄的

中文文本有不正確之處，現更正如下：

原文為：“……葉文照、馮歡儀、梁淑女及梁慧施，首位

自二零零九年九月一日起，其餘皆由九月十三日起續聘擔任第

一職階二等技術輔導員職務，薪俸點為260點；……”

更正為：“……葉文照、馮歡儀、梁淑女及梁慧施，首位

自二零零九年九月一日起，其餘皆由九月二十三日起續聘擔任

第一職階二等技術輔導員職務，薪俸點為260點；……”。

因刊登於二零零九年八月二十六日第三十四期《澳門特別

行政區公報》第二組第11154頁，關於澳門大學一則通告的葡

文文本有不正確之處，現更正如下：

原文為：“ii . A organização científico-pedagógica e o pla-

no de estudos referidos no número anterior aplicam-se a penas 

aos alunos que tenham iniciado os seus estudos no ano lectivo 

2009/2010, ……”
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deve ler-se: «ii . A organização científico-pedagógica e o pla-
no de estudos referidos no número anterior aplicam-se apenas 
aos alunos que tenham iniciado os seus estudos no ano lectivo 
2009/2010, ......».

–––––––

Imprensa Oficial, aos 28 de Agosto de 2009. — O Administra-
dor, Lei Wai Nong.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Extracto de deliberação

Por deliberações do Conselho de Administração deste Ins-
tituto, na sessão realizada em 31 de Julho de 2009: 

Ho, Lai Lin, adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, de nomea-
ção definitiva, dos SSVMU, e Cheang, Kuok Man, operário 
qualificado, 6.º escalão, assalariado do quadro, dos SZVJ — 
exonerados, a seu pedido, das referidas funções, a partir de 31 
de Julho de 2009. 

–––––––

 Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 14 de 
Agosto de 2009. — A Administradora do Conselho de Adminis-
tração, Isabel Jorge.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extracto do Contrato entre a Região Administrativa Especial 

de Macau 

e 

a Shun Tak China Travel – Companhia de Gestão de 

Embarcações (Macau), Limitada

Adicional ao contrato de exploração do serviço de transportes 
marítimos de passageiros entre a Região Administrativa 

Especial de Macau e a Zona Económica Especial de Shenzhen 
(Shekou)

Certifico que por contrato de 24 de Agosto de 2009, lavrado 
de folhas 56 a 57 do Livro 453 da Divisão de Notariado da Di-
recção dos Serviços de Finanças de Macau, foi revisto o contrato 
de exploração do serviço de transportes marítimos de passagei-
ros entre a Região Administrativa Especial de Macau e a Zona 
Económica Especial de Shenzhen (Shekou) de 6 de Outubro de 
2006, lavrado de folhas 49 a 55 do Livro 401 da mesma Divisão 
de Notariado, passando a ter a seguinte redacção:

更正為：“ii . A organização científico-pedagógica e o pla-

no de estudos referidos no número anterior aplicam-se apenas 

aos alunos que tenham iniciado os seus estudos no ano lectivo 

2009/2010, ……”。

–––––––

二零零九年八月二十八日於印務局

局長 李偉農

民 政 總 署

決 議 摘 錄

按本署管理委員會於二零零九年七月三十一日會議所作之

決議：

道路渠務部確定委任人員第三職階特級技術輔導員何,麗蓮

及園林綠化部編制內散位人員第六職階熟練工人鄭,國文，應其

要求，自二零零九年七月三十一日起終止擔任前述的職務。

–––––––

二零零九年八月十四日於民政總署

管理委員會委員 關施敏

財 政 局

澳門特別行政區

與

信德中旅船務管理（澳門）有限公司

簽署之公證合同摘錄

澳門特別行政區與深圳經濟特區（蛇口）之間海上客運服務

營運合同之附加公證合同

茲證明：現對二零零六年十月六日在財政局公證處第401

號簿冊第49頁至55頁繕立之《澳門特別行政區與深圳經濟特區

（蛇口）之間海上客運服務營運合同》作出修改；此修改公證

合同繕立於二零零九年八月二十四日同一公證處第453號簿冊

第56頁至57頁，內容如下﹕
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«Artigo único — Prorrogação do prazo

Um. O prazo de vigência fixado no número Um do artigo 
terceiro — (Prazo) — do contrato de exploração do serviço de 
transportes marítimos de passageiros entre a Região Admi-
nistrativa Especial de Macau e a Zona Económica Especial de 
Shenzhen (Shekou), outorgado entre a Região Administrativa 
Especial de Macau e a Shun Tak China Travel — Companhia 
de Gestão de Embarcações (Macau), Limitada, celebrado por 
escritura de 6 de Outubro de 2006, publicada, por extracto, no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
número 42, II Série, de 18 de Outubro de 2006, é prorrogado até 
30 de Abril de 2012.

Dois. Mantêm-se inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Assim o outorgaram.»

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 24 de Agosto de 2009. 
— O Notário Privativo, Chu Iek Chong.

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 20 de Julho de 2009:

Leong Soi Wa — renovado o contrato além do quadro, pelo 
período de um ano, e alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato com referência à categoria de adjunto-
-técnico especialista, 1.º escalão, índice 400, nos termos 
dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 23 
de Julho de 2009.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 29 de Julho de 2009:

Rute Rondão Cerveira de Melo — renovado o contrato além 
do quadro, pelo período de um ano, e alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª do seu contrato com referência à cate-
goria de técnico superior principal, 1.º escalão, índice 540, nos 
termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 
1 de Agosto de 2009.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 3 de Agosto de 2009:

Fok Lai Tong — renovado o contrato além do quadro, pelo 
período de um ano, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do 
ETAPM, em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, a partir de 1 de Setembro de 2009.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 4 de Agosto de 2009:

Ho Mei Chu — renovado o contrato além do quadro, pelo 
perío do de um ano, e alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato com referência à categoria de técnico 
superior de informática assessor, 1.º escalão, índice 600, nos 
termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 
6 de Setembro de 2009.

“獨一條——延長期限

一、二零零六年十月六日於財政局公證員見證下簽訂並以

摘錄形式刊登於二零零六年十月十八日第四十二期《澳門特別

行政區公報》第二組的澳門特別行政區與深圳經濟特區（蛇

口）之間海上客運服務營運公證合同第三條第一款所指的合同

期限延長至二零一二年四月三十日。

二、其他合同條款維持不變。

雙方簽署本合同。”

二零零九年八月二十四日於財政局

財政局專責公證員 朱奕聰

批 示 摘 錄

按照經濟財政司司長於二零零九年七月二十日的批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准之現行《澳門公

共行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條規定，梁瑞華

在本局擔任職務的編制外合約自二零零九年七月二十三日起獲

續期壹年，並以附註方式修改合約第三條款，轉為收取相等於

第一職階特級技術輔導員的薪俸點400的薪俸。

按照經濟財政司司長於二零零九年七月二十九日的批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准之現行《澳門

公共行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條規定，Rute 

Rondão Cerveira de Melo在本局擔任職務的編制外合約自二零

零九年八月一日起獲續期壹年，並以附註方式修改合約第三條

款，轉為收取相等於第一職階首席高級技術員的薪俸點540的

薪俸。

按照經濟財政司司長於二零零九年八月三日之批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准之現行《澳門公

共行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條的規定，霍禮

東在本局擔任第一職階二等技術輔導員職務的編制外合約自二

零零九年九月一日起獲續期一年。

按照經濟財政司司長於二零零九年八月四日的批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准之現行《澳門公

共行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條規定，何美芝

在本局擔任職務的編制外合約自二零零九年九月六日起獲續期

壹年，並以附註方式修改合約第三條款，轉為收取相等於第一

職階顧問高級資訊技術員的薪俸點600的薪俸。
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Lei Sio Leng — renovado o contrato além do quadro, pelo 
perío do de um ano, e alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato com referência à categoria de técnico su-
perior principal, 1.º escalão, índice 540, nos termos dos artigos 
25.º e 26.º do ETAPM, vigente, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 1 de Setembro de 
2009.

Au Wai San — renovado o contrato além do quadro, pelo 
perío do de um ano, e alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato com referência à categoria de técnico 
superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, nos termos 
dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 3 
de Setembro de 2009.

Tam Kin Hong — renovado o contrato além do quadro, pelo 
período de um ano, como adjunto-técnico principal, 1.º es-
calão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do 
ETAPM, em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, a partir de 2 de Setembro de 2009.

Daniel da Silva Pereira — renovado o contrato além do quadro, 
pelo período de um ano, como oficial administrativo principal, 
1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 25.º e 26.º 
do ETAPM, em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, a partir de 4 de Setembro de 2009.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Ng Wai Nga, adjunto- 
-técnico principal, 1.º escalão, contratado além do quadro, ces-
sou, a seu pedido, as suas funções nestes Serviços, a partir de 3 
de Setembro de 2009, no termo do prazo do seu contrato em 2 
de Setembro de 2009.

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准之現行《澳門公

共行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條規定，李少玲

在本局擔任職務的編制外合約自二零零九年九月一日起獲續期

壹年，並以附註方式修改合約第三條款，轉為收取相等於第一

職階首席高級技術員的薪俸點540的薪俸。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准之現行《澳門公

共行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條規定，歐偉燊

在本局擔任職務的編制外合約自二零零九年九月三日起獲續期

壹年，並以附註方式修改合約第三條款，轉為收取相等於第一

職階一等高級技術員的薪俸點485的薪俸。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准之現行《澳門公

共行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條的規定，譚堅

洪在本局擔任第一職階首席技術輔導員職務的編制外合約自二

零零九年九月二日起獲續期一年。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准之現行《澳門

公共行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條的規定，

Daniel da Silva Pereira在本局擔任第一職階首席行政文員職務

的編制外合約自二零零九年九月四日起獲續期一年。

聲  明

應第一職階首席技術輔導員伍慧雅的要求，因編制外合約

於二零零九年九月二日期滿，自二零零九年九月三日起終止在

本局的職務。
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定
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澳
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算
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統  計  暨  普  查  局

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長於二零零九年七月二十九日作出的

批示：

何嘉業、林偉豪、梁皓婷、李佩華及陳玉霞，為本局第一

職階二等普查暨調查員，薪俸點為195，屬編制外合同——根

據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月二十八

日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

二十五條及第二十六條的規定，有關合同獲續期一年，其中前

三位自二零零九年九月三日、第四位自九月十四日及第五位自

九月二十四日起生效；

Ana Luísa Rodrigues Mendes Colaço，為本局第三職階

特級對外貿易編碼員，薪俸點為380，屬編制外合同——根據

十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月二十八日

第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

二十五條及第二十六條的規定，有關合同獲續期一年，自二零

零九年十月一日起生效；

Hui Wai Meng Margarida，為本局第二職階特級技術輔

導員，薪俸點為415，屬編制外合同——根據十二月二十一日

第87/89/M號法令核准，並經十二月二十八日第62/98/M號法令

修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第二十五條及第二十六

條的規定，有關合同獲續期一年，自二零零九年九月四日起生

效；

高展文，為本局第二職階顧問高級技術員，屬編制外合

同——根據十二月二十一日第86/89/M號法令第十一條第一及

第二款，以及十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經

十二月二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作

人員通則》第二十五及第二十六條的規定，有關合同獲續期一

年，並修改有關合同第三條款，職級不變但修改職階，轉為

第三職階顧問高級技術員，薪俸點為650，自二零零九年九月

十九日起生效；

吳加偉，為本局第一職階二等技術輔導員，屬散位合

同——根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二

月二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員

通則》第二十五條及第二十六條的規定，其合同方式改為編制

外合同，職級及職階不變，為期一年，自二零零九年九月十六

日起生效；

譚惠瑤，為本局第一職階半熟練工人，薪俸點為130，屬散

位合同——根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 29 de Julho de 2009:

Ho Ka Ip, Lam Wai Hou, Leong Hou Teng, Lei Pui Wa e Chan 
Iok Ha, agentes de censos e inquéritos de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, índice 195, contratados além do quadro, destes Serviços 
— renovados os contratos, pelo período de um ano, nos 
termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do 
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os três primei-
ros a partir de 3, a quarta a partir de 14 e a quinta a partir de 
24 de Setembro de 2009.

Ana Luísa Rodrigues Mendes Colaço, codificadora de comércio 
externo especialista, 3.º escalão, índice 380, contratada além 
do quadro, destes Serviços — renovado o referido contrato, 
pelo período de um ano, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do 
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de 
Dezembro, a partir de 1 de Outubro de 2009.

Hui Wai Meng Margarida, adjunto-técnico especialista, 2.º es-
calão, índice 415, contratada além do quadro, destes Serviços 
— renovado o referido contrato, pelo período de um ano, 
nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do 
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 4 de 
Setembro de 2009.

Kou Chin Man, técnico superior assessor, 2.º escalão, contratado 
além do quadro, destes Serviços — renovado o contrato, pelo 
período de um ano, e alterada a cláusula 3.ª do referido con-
trato com referência à categoria de técnico superior assessor, 
3.º escalão, índice 650, nos termos do artigo 11.º, n.os 1 e 2, do 
Decreto-Lei n.º 86/89/M, conjugado com os artigos 25.º e 26.º 
do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, ambos 
de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, 
de 28 de Dezembro, a partir de 19 de Setembro de 2009.

Ng Ka Wai, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, assalariado, 
destes Serviços — alterado o contrato actual para contrato 
além do quadro, pelo período de um ano, com referência à 
mesma categoria e escalão, nos termos dos artigos 25.º e 26.º 
do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 
de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 
de Dezembro, a partir de 16 de Setembro de 2009.

Tam Wai Io, operário semiqualificado, 1.º escalão, índice 130, 
assalariado, destes Serviços — renovado o referido contrato, 
pelo período de um ano, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do 
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十二月二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作

人員通則》第二十七及第二十八條的規定，有關合同獲續期一

年，自二零零九年十月一日起生效；

羅金玲——根據經六月二十三日第25/97/M號法令修訂的

十二月二十一日第85/89/M號法令第四條第四款的規定，其在

本局擔任處長的定期委任自二零零九年十月十三日起續期一

年。

–––––––

二零零九年八月二十四日於統計暨普查局

局長 鄺碧芳

 金 融 情 報 辦 公 室

批  示  摘  錄 

摘錄自經濟財政司司長於二零零九年六月十九日所作出的

批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十七條及第二十八條的規定，以散位合同方式聘用下

列工作人員在本辦擔任職務，為期三個月，職級及薪俸點分別

如下：

江妙霞，第一職階二等技術輔導員，薪俸點為260，自二零

零九年九月一日起生效；

馬思麗，第一職階首席技術輔導員，薪俸點為350，自二零

零九年九月二日起生效。

摘錄自經濟財政司司長於二零零九年七月二十八日所作出

的批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十五條及第二十六條的規定，以編制外合同方式聘用

下列工作人員在本辦擔任職務，為期一年，自二零零九年九月

一日起生效，職級及薪俸點分別如下：

馮亦魯及馮婉琪，第一職階一等高級技術員，薪俸點為

485；

曾佩琦，第一職階二等高級技術員，薪俸點為430；

ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de 
Dezembro, a partir de 1 de Outubro de 2009.

Lo Kam Leng — renovada a comissão de serviço, por mais um 
ano, como chefe de divisão destes Serviços, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 85/89/M, de 21 de Dezem-
bro, na redacção do Decreto-Lei n.º 25/97/M, de 23 de Junho, 
a partir de 13 de Outubro de 2009.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 24 de 
Agosto de 2009. — A Directora dos Serviços, Kong Pek Fong.

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 19 de Junho de 2009:

Os trabalhadores abaixo mencionados — contratados por assa-
lariamento, pelo período de três meses, na categoria e índice 
a cada um indicados, para exercerem funções neste Gabinete, 
nos termos dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do 
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro:

Kong Mio Ha, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 260, a partir de 1 de Setembro de 2009;

Ma Si Lai Teresa, como adjunto-técnico principal, 1.º escalão, 
índice 350, a partir de 2 de Setembro de 2009.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 28 de Julho de 2009:

Os trabalhadores abaixo mencionados — contratados além do 
quadro, pelo período de um ano, na categoria e índice a cada 
um indicados, para exercerem funções neste Gabinete, nos 
termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do 
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 1 de 
Setembro de 2009:

Fong Iek Lou e Fong Iun Kei, como técnicos superiores de 1.ª 
classe, 1.º escalão, índice 485;

Chang Pui Kei, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 430;
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Angelina Manuela Gomes，第三職階特級技術輔導員，薪

俸點為430；

林劍鋒，第一職階二等技術員，薪俸點為350；

李淑美、鄧紫茵及董琦，第一職階首席技術輔導員，薪俸

點為350。

摘錄自經濟財政司司長於二零零九年八月十七日所作出的

批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十七條及第二十八條的規定，以散位合同方式聘用下

列工作人員在本辦擔任職務，為期一年，自二零零九年九月一

日起生效，職級及薪俸點分別如下：

陳炳權及張揚城，第四職階輕型車輛司機，薪俸點為180；

黃健聰，第一職階輕型車輛司機，薪俸點為150；

鄭秀歡，第一職階勤雜人員，薪俸點為110。

–––––––

二零零九年八月二十七日於金融情報辦公室

辦公室主任 伍文湘

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

按照簽署人於二零零九年七月二十七日之批示：

應第一職階一等技術輔導員阮嘉雯之申請，自二零零九年

八月二十四日起解除其在本局之編制外合同，並終止與本局之

聯繫。

按照簽署人於二零零九年八月三日之批示：

應第一職階助理員周月華之申請，自二零零九年八月

二十二日起解除其在本局之散位合同，並終止與本局之聯繫。

–––––––

二零零九年八月二十五日於澳門保安部隊事務局

局長 陳炳森警務總監

Angelina Manuela Gomes, como adjunto-técnico especialista, 
3.º escalão, índice 430;

Lam Kim Fong, como técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
350;

Lee Sok Mei, Tang Chi Ian e Tong Kei, como adjuntos-técni-
cos principais, 1.º escalão, índice 350.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 17 de Agosto de 2009:

Os trabalhadores abaixo mencionados — contratados por assa-
lariamento, pelo período de um ano, na categoria e índice a 
cada um indicados, para exercerem funções neste Gabinete, 
nos termos dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do 
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 1 de 
Setembro de 2009:

Chan Peng Kun e Cheong Ieong Seng, como motoristas de 
ligeiros, 4.º escalão, índice 180;

Wong Kin Chong, como motorista de ligeiros, 1.º escalão, índi-
ce 150;

Cheang Sao Fun, como auxiliar, 1.º escalão, índice 110.

–––––––

Gabinete de Informação Financeira, aos 27 de Agosto de 
2009. — A Coordenadora do Gabinete, Ng Man Seong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE 

SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 27 de Julho de 2009: 

Iun Ka Man, adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão — autori-
zada a rescisão do contrato além do quadro, a seu pedido, a 
partir de 24 de Agosto de 2009, sendo dado por findo o vín-
culo com estes Serviços. 

Por despacho do signatário, de 3 de Agosto de 2009: 

Chau Iut Wa, auxiliar, 1.º escalão — autorizada a rescisão do 
contrato de assalariamento, a seu pedido, a partir de 22 de 
Agosto de 2009, sendo dado por findo o vínculo com estes 
Serviços. 

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
25 de Agosto de 2009. — O Director dos Serviços, Chan Peng 
Sam, superintendente-geral.
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治 安 警 察 局

批 示 摘 錄

摘錄自代局長於二零零九年八月三日作出的批示：

應警員編號101041馮海華之要求，根據現行《澳門保安部

隊軍事化人員通則》第七十六條第一款之規定，批准該人員自

二零零九年八月十四日起免除工作，正式脫離治安警察局。

摘錄自保安司司長於二零零九年八月十四日作出的批示：

根據現行《澳門保安部隊軍事化人員通則》第九十八條c）

項及第一百零七條第一款之規定，批准治安警察局首席警員編

號324920王秀嫻，自二零零九年九月七日起以在澳門保安部隊

範疇內定期委任之方式，轉入澳門保安部隊高等學校人員編制

中，並轉為處於“附於編制”的狀況。

–––––––

二零零九年八月二十四日於治安警察局

局長 李小平警務總監

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零零九年七月二十三日作出的批

示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十五條及第二十六條之規定，周振昇與本局簽訂的編

制外合同自二零零九年十月十六日起續期一年，並以附註形式

修改合同第三條款，更改為第二職階一等高級技術員，薪俸為

現行薪俸表之510點。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十五條及第二十六條之規定，陳小平在本局擔任第一

職階二等技術員職務的編制外合同，自二零零九年九月十四日

起續期一年。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十七條第一款、第二款、第三款a）項、第五款和第

七款以及第二十八條之規定，梁偉文在本局擔任第二職階助理

員職務的散位合同，自二零零九年十月十八日起續期一年。

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despacho do comandante, substituto, de 3 de Agosto 
de 2009: 

Fong Hoi Wa, guarda n.º 101 041 — exonerado, a seu pedido, do 
seu cargo e abatido ao efectivo deste Corpo de Polícia, nos 
termos do artigo 76.º, n.º 1, do EMFSM, vigente, a partir de 

14 de Agosto de 2009.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 14 de Agosto de 2009:

Wong Sao Han, guarda principal n.º 324 920 — transita para o 
quadro de pessoal da ESFSM, em comissão de serviço no 
âmbito das FSM e passa à situação de «adido ao quadro», nos 
termos dos artigos 98.º, alínea c), e 107.º, n.º 1, do EMFSM, 
vigente, a partir de 7 de Setembro de 2009.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 24 de Agosto de 
2009. — O Comandante, Lei Siu Peng, superintendente-geral.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 23 de Julho de 2009:

Chau Chan Seng — renovado o contrato além do quadro, pelo 
período de um ano, e alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato para técnico superior de 1.ª classe, 2.º es-
calão, índice 510, nesta Polícia, nos termos dos artigos 25.º e 
26.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 
28 de Dezembro, a partir de 16 de Outubro de 2009.

Chan Sio Peng — renovado o contrato além do quadro, pelo 
período de um ano, como técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
nesta Polícia, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, 
na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, 
a partir de 14 de Setembro de 2009.

Leong Wai Man — renovado o contrato de assalariamento, pelo 
período de um ano, como auxiliar, 2.º escalão, nesta Polícia, 
nos termos dos artigos 27.º, n.os 1 a 3, alínea a), 5 e 7, e 28.º do 
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de 
Dezembro, a partir de 18 de Outubro de 2009.
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摘錄自本局局長於二零零九年八月四日作出的批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員

通則》第二十二條第一款及第三款之規定、第5/2006號法律

第十一條第一款及第二十條之規定、第9/2006號行政法規第

二十四條第一款第五項、第二十五條第一款及第8/2008號行政

法規第四條之規定，並連同八月十六日第8/2004號法律第八條

及第九條，以及公佈於二零零六年四月六日第十四期《澳門特

別行政區公報》第二組內的三月二十四日第20/2006號保安司司

長批示第一款第三項之規定，本局臨時委任之第一職階二等翻

譯員Ng Correia, Sara，自二零零九年八月一日起，獲確定委任

出任該職位。

聲 明

為著應有之效力，茲聲明本局確定委任之第一職階二等刑事

偵查員Dourado Francisco, Carlos Alberto，經享受短期無薪假

後，自二零零九年八月二十七日起重新擔任其在本局之職務。

–––––––

二零零九年八月二十八日於司法警察局

代局長 張玉英

衛 生 局

批 示 摘 錄

按局長於二零零九年五月十一日之批示：

吳,柳娟，為本局編制外合同第一職階二等高級技術員，由

二零零九年七月二十四日起更改合同第三條款，轉為同一職級

第二職階。

湯,賽君及李,佩儀，為本局編制外合同第一職階二等技術

員，各自由二零零九年六月十一日及六月十八日起更改合同第

三條款，轉為同一職級第二職階。

按局長於二零零九年六月十二日之批示：

黃,顯明、陳,淑芳、陳,永強、謝,小嬋、張,韻珠、蔡,綺華、

何,彩蓮、何,鎮明、林,雪鋒、李,芷茵、梁,忠、梁,永基、梁,

偉堅、盧,淑儀、吳,鳳英、吳,義孝、吳,文基、蘇,惠英、戴,雪

英、談,詩旋及葉,詩琪，為本局編制外合同第一職階首席診療

Por despacho do director desta Polícia, de 4 de Agosto de 
2009:

Ng Correia, Sara, intérprete-tradutora de 2.ª classe, 1.º escalão, 
de nomeação provisória, desta Polícia — nomeada, definitiva-
mente, para o mesmo lugar, nos termos dos artigos 22.º, n.os 1 
e 3, do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 
28 de Dezembro, e artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, 
conjugados com os artigos 24.º, n.º 1, alínea 5), e 25.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 9/2006, 4.º do Regulamento 
Administrativo n.º 8/2008, e 8.º e 9.º da Lei n.º 8/2004, de 16 
de Agosto, e com referência ao disposto no n.º 1, alínea 3), do 
Despacho do Secretário para a Segurança n.º 20/2006, de 24 
de Março, publicado no Boletim Oficial n.º 14, II Série, de 6 de 
Abril de 2006, a partir de 1 de Agosto de 2009.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Dourado Francisco, 
Carlos Alberto, investigador criminal de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação definitiva, desta Polícia, reiniciou as suas funções na 
mesma Polícia, a partir de 27 de Agosto de 2009, após o gozo de 
licença sem vencimento de curta duração.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 28 de Agosto de 2009. — A Directora, 
substituta, Cheong Ioc Ieng.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 11 de Maio de 
2009: 

Ng, Lao Kun, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, contrata-
do além do quadro, destes Serviços — alterada a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à mesma categoria, 2.º escalão, a 
partir de 24 de Julho de 2009. 

Tong, Choi Kuan e Lei, Pui I, técnicos de 2.ª classe, 1.º escalão, 
contratados além do quadro, destes Serviços — alterada a 
cláusula 3.ª dos contratos com referência à mesma categoria, 
2.º escalão, a partir de 11 e 18 de Junho de 2009, respectiva-
mente. 

Por despachos do director dos Serviços, de 12 de Junho de 
2009: 

Wong, Hin Meng, Chan, Sok Fong, Chan, Weng Keong, Che, 
Sio Sim, Cheung, Wan Chu Maria, Choi, I Wa, Ho, Choi Lin, 
Ho, Tsan Meng, Lam, Sut Fong, Lei, Chi Ian, Leong, Chong, 
Leong, Veng Kei, Leong, Wai Kin, Lou, Sok I, Ng, Fong Ieng, 
Ng, I Hau, Ng, Man Kei, Sou, Maria Ana Vai Ieng, Tai, Sut 
Ieng, Tam, Sze Shuen e Yp, Si Kei, técnicos de diagnóstico e 
terapêutica principais, 1.º escalão, contratados além do qua-
dro, destes Serviços — renovados os mesmos contratos, pelo 
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技術員，首位由二零零九年七月二十四日起，其餘由二零零九

年七月二十二日起獲續約一年。

陳,雪梅、陳,惠玲、趙,康煇、崔,國斌、楊,清萍、容,妙珍、

葉,志展、林,錦貴、吳,義輝及余,展全，為本局編制外合同第一

職階首席診療技術員，由二零零九年八月一日起獲續約一年，

並更改合同第三條款，轉為同一職級第二職階。

陳,焯權、陳,焯生、陳,如見、鄭,培超、蔡,德貞、蔡,月鳳、

洪,麗明、劉,悅、李,明亮及馬,少濠，為本局編制外合同第二職

階首席診療技術員，由二零零九年八月一日起獲續約一年，並

更改合同第三條款，轉為同一職級第三職階。

李,熾威，為本局編制外合同第二職階首席診療技術員，由

二零零九年八月一日起獲續約一年。

Da Cruz de Carvalho e Rego,Vasco Ernesto及何,啟桂，為

本局編制外合同第三職階首席診療技術員，由二零零九年八月

一日起獲續約一年。

陳,小燕、鄭,社建、張,錦開、蔡,斐珊、楊,嘉儀、林,國華、

劉,翠山及伍,祝平，為本局編制外合同第二職階一級診療技術

員，由二零零九年八月一日起獲續約一年，並更改合同第三條

款，轉為同一職級第三職階。

鄭,秋玲、梁,榮緯及吳,健豪，為本局編制外合同第二職階

一級診療技術員，由二零零九年八月一日起獲續約一年。

胡,偉明，為本局編制外合同第三職階一級診療技術員，由

二零零九年七月二十二日起獲續約一年。

梁,平芳，為本局編制外合同第三職階一級診療技術員，由

二零零九年八月一日起獲續約一年，並更改合同第三條款，轉

為第一職階首席診療技術員。

金,美君，為本局編制外合同第三職階一級診療技術員，由

二零零九年八月一日起獲續約一年。

郭,群娣、林,綺雯及譚,倩盈，為本局編制外合同第一職階

二級診療技術員，由二零零九年八月一日起獲續約一年。

período de um ano, a partir de 24 para o primeiro e 22 de 
Julho de 2009 para os restantes.  

Chan, Sut Mui, Chan, Vai Leng, Chiu, Hong Fai, Choi, Kuok 
Pan, Ieong, Cheng Peng, Iong, Mio Chan, Ip, Chi Chin, Lam, 
Kam Kuai, Ng, I Fai e U, Chin Chun, técnicos de diagnóstico 
e terapêutica principais, 1.º escalão, contratados além do qua-
dro, destes Serviços — renovados os mesmos contratos, pelo 
período de um ano, e alterada a cláusula 3.ª dos contratos 
com referência à mesma categoria, 2.º escalão, a partir de 1 
de Agosto de 2009. 

Chan, Cheok Kun, Chan, Cheok Sang, Chan, U Kin, Chiang, Pui 
Chiu, Choi, Tak Cheng, Choi, Ut Fong, Hong, Lai Meng, Lao, 
Ut, Lee, Meng Leong e Ma, Sio Hou, técnicos de diagnóstico 
e terapêutica principais, 2.º escalão, contratados além do qua-
dro, destes Serviços — renovados os mesmos contratos, pelo 
período de um ano, e alterada a cláusula 3.ª dos contratos 
com referência à mesma categoria, 3.º escalão, a partir de 1 
de Agosto de 2009. 

Lei, Chi Vai, técnico de diagnóstico e terapêutica principal, 2.º 
escalão, contratado além do quadro, destes Serviços — reno-
vado o mesmo contrato, pelo período de um ano, a partir de 
1 de Agosto de 2009. 

Da Cruz de Carvalho e Rego,Vasco Ernesto e Hoo, Chai, téc-
nicos de diagnóstico e terapêutica principais, 3.º escalão, 
contratados além do quadro, destes Serviços — renovados os 
mesmos contratos, pelo período de um ano, a partir de 1 de 
Agosto de 2009. 

Chan, Sio In, Cheang, Se Kin, Cheong, Kam Hoi, Choi, Fei San, 
Ieong, Ka I, Lam, Kuok Wa, Lao, Choi San e Ng, Chok Peng, 
técnicos de diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 2.º escalão, 
contratados além do quadro, destes Serviços — renovados os 
mesmos contratos, pelo período de um ano, e alterada a cláu-
sula 3.ª dos contratos com referência à mesma categoria, 3.º 
escalão, a partir de 1 de Agosto de 2009.

Cheang, Chao Leng, Leong, Weng Wai e Ng, Kin Hou, técnicos 
de diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 2.º escalão, con-
tratados além do quadro, destes Serviços — renovados os 
mesmos contratos, pelo período de um ano, a partir de 1 de 
Agosto de 2009. 

Wu, Wai Meng, técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 
3.º escalão, contratado além do quadro, destes Serviços — re-
novado o mesmo contrato, pelo período de um ano, a partir 
de 22 de Julho de 2009. 

Leong, Peng Fong, técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª  
classe, 3.º escalão, contratado além do quadro, destes Serviços 
— renovado o mesmo contrato, pelo período de um ano, e 
alterada a cláusula 3.ª do contrato com referência à categoria 
de técnico de diagnóstico e terapêutica principal, 1.º escalão, 
a partir de 1 de Agosto de 2009. 

Kam, Mei Kwan Suzana, técnica de diagnóstico e terapêutica 
de 1.ª classe, 3.º escalão, contratada além do quadro, destes 
Serviços — renovado o mesmo contrato, pelo período de um 
ano, a partir de 1 de Agosto de 2009. 

Kuok, Kuan Tai, Lam, I Man e Tam, Sin Ieng, técnicos de diag-
nóstico e terapêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, contratados 
além do quadro, destes Serviços — renovados os mesmos 
contratos, pelo período de um ano, a partir de 1 de Agosto de 
2009. 
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按照副局長於二零零九年七月二十八日之批示：

核准名稱為“非凡藥房（筷子基分店）”，准照編號為第

88號，以及營業地點為澳門飛喇士街（筷子基南街）117號聯

薪廣場地下B座，從事七月十九日第34/99/M號法令第一條第一

款所指之列入表一至表四的麻醉品及精神科物質及其製劑之買

賣，但表二A所列者除外。許可之有效期自公佈日起計一年。

（是項刊登費用為 $421.00）

按照行政長官於二零零九年八月十一日之批示：

何,潔頴、張,碧珠、陳,玉燕、陳,蕊、黃,靄妮、高,潤培、

陳,秀雯、蕭,成璧、劉,歡和鄭,珊珊，本局編制外合同第五職階

第一職等護士——以附註形式更改其合同第三條款，轉為第一

職階第三職等專科護士，自二零零九年八月十一日起生效。

王,潤璋、李,美意、梁,碧珍、陳,芷茵、陳,春香、黃,燕鈴、

莫,雪瀅、巢,杏詩和陳,穎瑜，本局編制外合同第四職階第一職

等護士——以附註形式更改其合同第三條款，轉為第一職階第

三職等專科護士，自二零零九年八月十一日起生效。

吳,麗巧、陳,麗雲、盧,杏翔和蘇,穎瑩，本局編制外合同第

三職階第一職等護士——以附註形式更改其合同第三條款，轉

為第一職階第三職等專科護士，自二零零九年八月十一日起生

效。

黃 ,秀心、蘇 ,敏兒、鄺 ,愷英、袁 ,婉文、林 ,淑琼和梁 ,劍

媚——根據七月三十一日第9/95/M號法律第二十七條之規定，

以定期委任方式獲委任為本局護理職程第一職階第三職等專科

護士，自二零零九年八月十一日起生效。

按照副局長於二零零九年八月十四日之批示：

核准名稱為“非凡藥房（皇朝分店）”從事藥物業活動，

准照編號為第99號以及其營業地點為澳門馬濟時總督大馬路

403號大豐廣場第二座地下P座（A區），東主非凡醫藥集團有

限公司，總辦事處位於澳門慕拉士大馬路181-183號5樓。

（是項刊登費用為 $372.00）

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 28 de Julho 
de 2009: 

Autorizado o comércio de estupefacientes e substâncias psico-
trópicas compreendidos nas Tabelas I a IV, com excepção da 
II-A, referidas no artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 34/99/M, 
de 19 de Julho, à farmácia «Alpha (Loja Fai Chi Kei)», alvará 
n.º 88, com local de funcionamento na Rua do General Ivens 
Ferraz, Bairro Fai Chi Kei, n.º 117, Luen San Square, r/c «B», 
em Macau. O prazo desta autorização é de um ano, contado 
a partir da data desta publicação. 

(Custo desta publicação $ 421,00)

Por despachos de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 11 de 
Agosto de 2009:

Ho, Kit Weng, Cheong, Pek Chu, Chan, Ioc In, Chan, Ioi, Wong, 
Oi Nei Connie, Kou, Ion Pui, Chan, Sao Man, Sio, Seng Pek,   
Lao, Fun e Cheang, San San, enfermeiros, grau 1, 5.º escalão, 
contratados além do quadro, destes Serviços — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à 
categoria de enfermeiro especialista, grau 3, 1.º escalão, a 
partir de 11 de Agosto de 2009.

Wong, Ion Cheong, Lei, Mei I, Leong, Pek Chan, Chan, Chi Ian, 
Chan, Chong Heong, Wong, In Leng, Mok, Sut Ieng, Chow, 
Hang Si e Chan, Weng U, enfermeiros, grau 1, 4.º escalão, 
contratados além do quadro, destes Serviços — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à 
categoria de enfermeiro especialista, grau 3, 1.º escalão, a 
partir de 11 de Agosto de 2009.

Ng, Lai Hao, Chan, Lai Wan, Lou, Hang Cheong e Sou, Weng 
Ieng, enfermeiros, grau 1, 3.º escalão, contratados além do 
quadro, destes Serviços — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de en-
fermeiros especialistas, grau 3, 1.º escalão, a partir de 11 de 
Agosto de 2009.

Wong, Sao Sam, Sou, Man I, Kuong, Hoi Ieng, Un, Un Man,  
Lam, Soc Keng e Leong, Kim Mei — nomeados, em comissão 
de serviço, enfermeiros especialistas, grau 3, 1.º escalão, da 
carreira de enfermagem do quadro destes Serviços, nos ter-
mos do artigo 27.º da Lei n.º 9/95/M, de 31 de Julho, a partir 
de 11 de Agosto de 2009.

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 14 de Agosto 
de 2009:

Autorizada a actividade farmacêutica à Farmácia «Alpha (Loja 
Dynasty)», alvará n.º 99, com local de funcionamento na 
Avenida do Governador Jaime Silvério Marques, n.º 403, 
Tai Fung Plaza, Bloco II, r/c «P» (área A), Macau, cuja titu-
laridade pertence à Alpha, Produtos Farmacêuticos (Grupo) 
Limitada, com sede na Avenida de Venceslau de Morais, 
n.os 181-183, 5.º andar, Macau. 

(Custo desta publicação $ 372,00)
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按照代副局長於二零零九年八月十八日之批示：

核准名稱為“世匯行船務有限公司”之藥物產品出入口及

批發商號從事藥物業活動，准照編號為第211號以及其營業地

點為澳門青洲里62號青洲工業大廈2樓C座A區及B區，准照持

有人為世匯行船務有限公司，總辦事處位於澳門龍嵩正街2號C

地下。

（是項刊登費用為 $402.00）

按照二零零九年八月十九日本局一般衛生護理代副局長的

批示：

維生醫療中心——獲准許營業，准照編號： AL-0143，其

營業地點位於澳門殷皇子大馬路47號澳門廣場14樓A座，持牌

人為維健美（澳門）有限公司，法人住所位於澳門新口岸倫斯

泰特大馬路177號金苑大廈地下F舖。

（是項刊登費用為 $362.00）

按照代副局長於二零零九年八月二十日之批示：

核准“福安堂”中藥房擴充場所，准照編號為第164號以及

其營業地點為澳門白朗古將軍大馬路103號第二座（粵德）C座

及和樂街94號第二座（粵德）M座，均為地下連閣樓，准照持

有人為張福江，總辦事處位於澳門白朗古將軍大馬路103號第

二座（粵德）C座及和樂街94號第二座（粵德）M座，均為地

下連閣樓。

（是項刊登費用為 $421.00）

按照二零零九年八月二十四日本局一般衛生護理副局長的

批示：

史煌——應其要求，中止第M-0582號醫生執業牌照之許

可，為期兩年。

（是項刊登費用為 $274.00）

劉韻詩——獲准許從事護士職業，牌照編號：E-1752。

（是項刊登費用為 $264.00）

陳振輝——獲准許從事醫生職業，牌照編號： M-1670。

（是項刊登費用為 $264.00）

–––––––

二零零九年八月二十七日於衛生局

副局長 鄭成業

Por despacho do subdirector dos Serviços, substituto, de 18 
de Agosto de 2009:

Autorizada a actividade farmacêutica à firma de importação, 
exportação e venda por grosso de produtos farmacêuticos 
«Companhia de Navegação World-Trans Lda.», alvará n.º 211, 
com local de funcionamento no Beco da Ilha Verde, n.º 62, 
Edifício Industrial da Ilha Verde, 2.º andar C, Zonas A e B, 
Macau, cuja titularidade pertence à Companhia de Navega-
ção World-Trans Lda., com sede na Rua Central, n.º 2-C r/c,  
Macau. 

(Custo desta publicação $ 402,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços, substituto, para 
os CSG, de 19 de Agosto de 2009:

Concedido o alvará para o funcionamento do Regen Medical 
Centre, situado na Av. do Infante D. Henrique, n.º 47, The 
Macau Square, 14.º andar A, Macau, alvará n.º AL-0143, 
cuja titularidade pertence à Beleza Pro (Macau) Limitada, 
com sede na Av. Sir Anders Ljungstedt, n.º 177, Edf. Kam 
Yuen, r/c-F, Macau. 

(Custo desta publicação $ 362,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços, substituto, de 20 
de Agosto de 2009: 

Autorizada a ampliação de instalações da farmácia chinesa 
«Fok On Tong», alvará n.º 164, com local de funcionamento 
na Avenida do General Castelo Branco, n.º 103, Bloco II 
(Ut Tak) C e Rua da Concórdia, n.º 94, Bloco II (Ut Tak) M, 
ambos r/c com sobreloja, Macau, cuja titularidade pertence a 
Cheong Fok Kong, com sede na Avenida do General Castelo 
Branco, n.º 103, Bloco II (Ut Tak) C e Rua da Concórdia, n.º 94, 
Bloco II (Ut Tak) M, ambos r/c com sobreloja, Macau. 

(Custo desta publicação $ 421,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, de 
24 de Agosto de 2009:

Si Wong — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exercício 
privado da profissão de médico, licença n.º M-0582.

(Custo desta publicação $ 274,00)

Lao Wan Si — concedida autorização para o exercício privado 
da profissão de enfermeira, licença n.º E-1752.

(Custo desta publicação $ 264,00)

Chan Chan Fai — concedida autorização para o exercício priva-
do da profissão de médico, licença n.º M-1670.

(Custo desta publicação $ 264,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 27 de Agosto de 2009. — O Subdirec-
tor dos Serviços, Cheang Seng Ip.



N.º 35 — 2-9-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11221

教 育 暨 青 年 局

批 示 摘 錄

按照本局副局長二零零九年七月九日批示：

白琼紅學士，根據十二月二十一日第86/89/M號法令第十一

條，以及十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂之《澳門公共行政工作人員通

則》第二十五條和第二十六條之規定，其編制外合同以附註方

式更改合同第三條款，轉為第三職階二等高級技術員，薪俸點

為480，由二零零九年九月八日起生效。

按照行政長官二零零九年八月十四日批示：

林茵茵碩士，本局編制外合同之一級第二階段中葡中學教

師，根據十二月二十一日第81/92/M號法令第二十七條第一款

a）項及第三十條之規定，獲委任為本局文件、資訊暨公共關

係中心主任，由二零零九年八月二十四日起至二零一零年八月

三十一日止。

–––––––

二零零九年八月二十五日於教育暨青年局

代局長 梁勵（副局長）

體 育 發 展 基 金

批 示 摘 錄

 根據四月二十四日第6/2006號行政法規第四十一條的規

定，現刊登經行政長官二零零九年七月七日批示核准的體育發

展基金二零零九年度本身預算第三次修改：

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO                                           

E JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 9 de Julho 
de 2009: 

Licenciada Pak Keng Hong — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato além do quadro com referência à categoria 
de técnico superior de 2.ª classe, 3.º escalão, índice 480, nos ter-
mos dos artigos 11.º do Decreto-Lei n.º 86/89/M, e 25.º e 26.º 
do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, ambos 
de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, 
de 28 de Dezembro, a partir de 8 de Setembro de 2009. 

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 14 de 
Agosto de 2009: 

Mestre Lam Ian Ian Reis Pereira, professora do ensino secun-
dário luso-chinês, nível 1, 2.ª fase, contratada além do qua-
dro, destes Serviços — designada como directora do Centro 
de Documentação, Informação e Relações Públicas, nos 
termos dos artigos 27.º, n.º 1, alínea a), e 30.º do Decreto-Lei 
n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, de 24 de Agosto de 2009 a 
31 de Agosto de 2010. 

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 25 de 
Agosto de 2009. — A Directora dos Serviços, substituta, Leong 
Lai, subdirectora. 

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

Extractos de despachos

De acordo com o artigo 41.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/2006, de 24 de Abril, publica-se a 3.ª alteração ao orçamen-
to privativo do Fundo de Desenvolvimento Desportivo de 2009, 
autorizada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 7 
de Julho do mesmo ano:

單位 Unidade: 澳門幣 MOP

 經濟分類 Classificação económica
追加/登錄

Reforço/

/Inscrição

註銷 

Anulação

編號 Código
開支名稱 

Designação das despesas章 

Cap.

組 

Gr.

條 

Art.

款 

N.º

項 

Alín.

02 02 07 00 06 紀念品及獎品

Lembranças e ofertas

500,000.00

02 03 01 00 05 各類資產

Diversos

1,500,000.00

02 03 04 00 01 資產租賃——不動產

Locação de bens — Bens imóveis

1,000,000.00
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根據四月二十四日第6/2006號行政法規第四十一條的規

定，現刊登經行政長官二零零九年七月十日批示核准的體育發

展基金二零零九年度本身預算第四次修改：

單位 Unidade: 澳門幣 MOP

 經濟分類 Classificação económica
追加/登錄

Reforço/

/Inscrição

註銷 

Anulação

編號 Código
開支名稱 

Designação das despesas章 

Cap.

組 

Gr.

條 

Art.

款 

N.º

項 

Alín.

02 03 05 02 00 其他原因之交通費                                                                          

Transportes por outros motivos

700,000.00

02 03 09 00 01 研討會及會議

Seminários e congressos

700,000.00

02 03 09 00 03 文化、體育及康樂活動

Actividades culturais, desportivas e recreativas

1,000,000.00

02 03 09 00 99 未列明之負擔——其他

Encargos não especificados — Outros

1,000,000.00

04 04 00 00 02 給予外地組織的共同分擔及會費

Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior

900,000.00

07 06 00 00 00 各項建設

Construções diversas

700,000.00

總數

Total

4,000,000.00 4,000,000.00

De acordo com o artigo 41.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/2006, de 24 de Abril, publica-se a 4.ª alteração ao orçamen-
to privativo do Fundo de Desenvolvimento Desportivo de 2009, 
autorizada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 10 
de Julho do mesmo ano:

單位 Unidade: 澳門幣 MOP

 經濟分類 Classificação económica
追加/登錄

Reforço/

/Inscrição

註銷 

Anulação

編號 Código
開支名稱 

Designação das despesas章 

Cap.

組 

Gr.

條 

Art.

款 

N.º

項 

Alín.

01 03 03 00 00 服裝及個人用品——實物

Vestuário e artigos pessoais — Espécie

200,000.00

02 02 07 00 99 其他非耐用品——其他

Outros bens não duradouros — Outros

300,000.00

02 03 08 00 01 研究、顧問及翻譯

Estudos, consultadoria e tradução

2,500,000.00

02 03 09 00 03 文化、體育及康樂活動

Actividades culturais, desportivas e recreativas 

2,040,000.00

05 04 00 00 90 備用撥款

Dotação provisional

960,000.00

總數

Total

4,000,000.00 4,000,000.00

Fundo de Desenvolvimento Desportivo. — O Presidente do 
Conselho Administrativo, Vong Iao Lek. — Os Vogais, Tong Wai 
Leong — Lei, Maria Helena dos Remédios Vicente.

體育發展基金——行政管理委員會主席：黃有力——委

員：唐偉良，Lei, Maria Helena dos Remédios Vicente
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根據四月二十四日第6/2006號行政法規第四十一條的規

定，現刊登經行政長官二零零九年八月十一日批示核准的體育

發展基金二零零九年度本身預算第五次修改：

De acordo com o artigo 41.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/2006, de 24 de Abril, publica-se a 5.ª alteração ao orçamen-
to privativo do Fundo de Desenvolvimento Desportivo de 2009, 
autorizada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 11 
de Agosto do mesmo ano:

單位 Unidade: 澳門幣 MOP

 經濟分類 Classificação económica
追加/登錄

Reforço/

/Inscrição

註銷 

Anulação

編號 Código
開支名稱 

Designação das despesas章 

Cap.

組 

Gr.

條 

Art.

款 

N.º

項 

Alín.

02 02 07 00 99 其他非耐用品——其他

Outros bens não duradouros — Outros

300,000.00

02 03 01 00 05 各類資產

Diversos

1,000,000.00

02 03 04 00 02 資產租賃——動產

Locação de bens — Bens móveis

400,000.00

02 03 05 02 00 其他原因之交通費

Transportes por outros motivos

200,000.00

02 03 09 00 03 文化、體育及康樂活動

Actividades culturais, desportivas e recreativas

1,500,000.00

04 03 00 00 01 企業

Empresas

800,000.00

總數

Total

2,100,000.00 2,100,000.00

–––––––

Fundo de Desenvolvimento Desportivo. — O Presidente do 
Conselho Administrativo, Vong Iao Lek. — Os Vogais, Kuok 
Iok Fan — Lei, Maria Helena dos Remédios Vicente.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS                 

E TRANSPORTES

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 6 de Agosto de 2009: 

Lei Kuok Cheong — contratado além do quadro, pelo prazo de 
um ano, como técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes Servi-
ços, ao abrigo dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redac-
ção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir 

de 1 de Outubro de 2009. 

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aos 24 de Agosto de 2009. — O Director dos Serviços, Jaime 
Roberto Carion.

體育發展基金——行政管理委員會主席：黃有力——委

員：郭玉芬，Lei, Maria Helena dos Remédios Vicente

土 地 工 務 運 輸 局

批 示 摘 錄

摘錄自運輸工務司司長於二零零九年八月六日作出的批

示：

李國祥——根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並

經十二月二十八日第62/98/M號法令修訂之《澳門公共行政工

作人員通則》第二十五及二十六條規定，以編制外合同方式獲

聘任為本局第一職階二等技術員，合同由二零零九年十月一日

起生效，為期一年。 

–––––––

二零零九年八月二十四日於土地工務運輸局 

局長 賈利安
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港 務 局

批 示 摘 錄

摘錄自二零零九年八月七日本局代局長批示： 

根據十二月二十一日第87/89/M號法令所核准的現行《澳門

公共行政工作人員通則》第二十五條及二十六條的規定，第一

職階首席高級技術員陳華健在本局擔任職務的編制外合同，自

二零零九年十一月五日起續約一年，合同所訂定的條件維持不

變。

–––––––

二零零九年八月十九日於港務局

局長 黃穗文

環 境 保 護 局

批 示 摘 錄

根據運輸工務司司長於二零零九年八月十二日作出的批

示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行

政工作人員通則》第三十四條的規定，徵用房屋局第一職階特

級技術輔導員周鴻杰，自二零零九年九月一日起在本局擔任同

一職級和職階的職務，為期一年。

根據運輸工務司司長於二零零九年八月十七日作出的批

示：

蔡慧賢，根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經

十二月二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作

人員通則》第二十五及第二十六條的規定，以編制外合約方式

聘用，由二零零九年九月一日起擔任本局第二職階首席技術輔

導員，薪俸點為365，為期一年。

–––––––

二零零九年八月二十五日於環境保護局

局長 張紹基

交 通 事 務 局

批 示 摘 錄

摘錄自運輸工務司司長於二零零九年五月十二日作出的批

示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

CAPITANIA DOS PORTOS

Extracto de despacho

Por despacho do director, substituto, desta Capitania, de 7 
de Agosto de 2009: 

Chan Wa Kin, técnico superior principal, 1.º escalão, desta Capi-
tania — renovado o contrato além do quadro, pelo período 
de um ano, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, 
vigente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, a partir de 5 de Novembro de 2009, mantendo as 

mesmas cláusulas estipuladas no contrato.

–––––––

Capitania dos Portos, aos 19 de Agosto de 2009. — A Direc-

tora, Wong Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 12 de Agosto de 2009: 

Chau Hong Kit, adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, do 
Instituto de Habitação — requisitado para desempenhar 
funções nestes Serviços, pelo período de um ano, na mesma 
categoria e escalão, nos termos do artigo 34.º do ETAPM, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, 
a partir de 1 de Setembro de 2009. 

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 17 de Agosto de 2009: 

Choi Vai Iun — contratada além do quadro, pelo período de um 
ano, como adjunto-técnico principal, 2.º escalão, índice 365, 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, 
na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, 
a partir de 1 de Setembro de 2009. 

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 25 de 
Agosto de 2009. — O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 12 de Maio de 2009:

Ieong Keng Hong — contratado por assalariamento, pelo pe-
ríodo de seis meses, como técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
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則》第二十七條及第二十八條的規定，以散位合同方式聘用楊

敬鴻在本局擔任第一職階二等技術員，薪俸點為350，為期六

個月，自二零零九年七月二十日起生效。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十七條及第二十八條的規定，以散位合同方式聘用沈

演強在本局擔任第一職階二等技術輔導員，薪俸點為260，為

期六個月，自二零零九年八月三日起生效。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十七條及第二十八條的規定，以散位合同方式聘用源

秋華在本局擔任第一職階二等技術員，薪俸點為350，為期六

個月，自二零零九年八月三日起生效。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十七條及第二十八條的規定，以散位合同方式聘用盧

啟馼在本局擔任第一職階二等助理技術員，薪俸點為195，為

期六個月，自二零零九年八月三日起生效。

摘錄自運輸工務司司長於二零零九年五月十九日作出的批

示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十七條及第二十八條的規定，以散位合同方式聘用王

婉芳在本局擔任第一職階二等技術輔導員，薪俸點為260，為

期六個月，自二零零九年七月十三日起生效。

摘錄自運輸工務司司長於二零零九年六月二十五日作出的

批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十五條至第二十八條的規定，以散位合同方式聘用之

第一職階熟練工人程文慶，自二零零九年七月一日起，獲訂立

編制外合同，為期一年，職級為第一職階二等驗車考牌員，薪

俸點為195。

摘錄自運輸工務司司長於二零零九年六月二十六日作出的

批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十七條及第二十八條的規定，以散位合同方式聘用顏

清艾及梁勤威在本局擔任第一職階二等驗車考牌員，薪俸點為

195，為期六個月，自二零零九年八月三日起生效。

índice 350, nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º e 28.º 
do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 
de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 
de Dezembro, a partir de 20 de Julho de 2009.

Sam In Keong — contratado por assalariamento, pelo período 
de seis meses, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 260, nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º e 28.º 
do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 
de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 
de Dezembro, a partir de 3 de Agosto de 2009.

Un Chao Wa — contratado por assalariamento, pelo período de 
seis meses, como técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 350, 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, 
na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, 
a partir de 3 de Agosto de 2009.

Lou Kai Man — contratado por assalariamento, pelo período 
de seis meses, como técnico auxiliar de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 195, nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º e 28.º 
do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 
de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 
de Dezembro, a partir de 3 de Agosto de 2009.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 19 de Maio de 2009:

Wong Un Fong — contratada por assalariamento, pelo período 
de seis meses, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 260, nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º e 28.º 
do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 
de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 
de Dezembro, a partir de 13 de Julho de 2009.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 25 de Junho de 2009:

Cheng Man Heng, operário qualificado, 1.º escalão, assalariado 
— celebrado contrato além do quadro, pelo período de um 
ano, como inspector-examinador de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 195, nos termos dos artigos 25.º a 28.º do ETAPM, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, 
na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, 
a partir de 1 de Julho de 2009.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas, de 26 de Junho de 2009:

Ngan Cheng Ngai e Leong Kan Wai — contratados por assa-
lariamento, pelo período de seis meses, como inspectores-
-examinadores de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 195, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na 
redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a 
partir de 3 de Agosto de 2009.
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摘錄自代局長於二零零九年七月二十日作出的批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十五條及第二十六條的規定，香基菊、馮家就、陳翠

珊、楊淑芬、林祖棠、梁建輝、鄧敬驄及吳萬昌在本局擔任第

一職階二等技術輔導員的編制外合同自二零零九年九月一日起

獲續期一年。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十五條及第二十六條的規定，邱蕊杏在本局擔任第一

職階一等技術輔導員的編制外合同自二零零九年九月十六日起

獲續期一年。

摘錄自局長於二零零九年七月二十八日作出的批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十五條及第二十六條的規定，謝家賢在本局擔任第一

職階二等技術輔導員的編制外合同自二零零九年九月一日起獲

續期一年。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十五條及第二十六條的規定，歐敏華在本局擔任第一

職階二等高級技術員的編制外合同自二零零九年九月一日起獲

續期一年。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十五條及第二十六條的規定，馮文正及李嘉儀在本局

擔任第二職階二等技術輔導員的編制外合同自二零零九年九月

二十五日起獲續期一年。 

–––––––

二零零九年八月十九日於交通事務局

局長 汪雲

Por despachos da directora dos Serviços, substituta, de 20 
de Julho de 2009:

Heong Kei Kok, Fong Ka Chao, Chan Choi San, Ieong Sok Fan 
Inês, Lam Chou Tong, Leong Kin Fai, Tang Paulo e Ng Man 
Cheong — renovados os contratos além do quadro, pelo 
período de um ano, como adjuntos-técnicos de 2.ª classe, 1.º 
escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do 
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de 
Dezembro, a partir de 1 de Setembro de 2009.

Iao Ioi Hang — renovado o contrato além do quadro, pelo 
período de um ano, como adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º 
escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do 
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de 
Dezembro, a partir de 16 de Setembro de 2009.

Por despachos do director dos Serviços, de 28 de Julho de 
2009:

Che Ka In — renovado o contrato além do quadro, pelo perío-
do de um ano, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, 
na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, 
a partir de 1 de Setembro de 2009.

Ao Man Wa — renovado o contrato além do quadro, pelo 
período de um ano, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do 
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de 
Dezembro, a partir de 1 de Setembro de 2009.

Fong Man Cheng e Lei Ka I — renovados os contratos além do 
quadro, pelo período de um ano, como adjuntos-técnicos de 2.ª 
classe, 2.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 25.º 
e 26.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, 
de 28 de Dezembro, a partir de 25 de Setembro de 2009.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 19 de 
Agosto de 2009. — O Director dos Serviços, Wong Wan. 
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保 安 司 司 長 辦 公 室

通 告

治安警察局警務總監編號106751，陳炳森，根據十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》第二百六十三條第一款a）項規定，於二零零九年九月六

日轉為退休狀況，並於同日終止擔任澳門保安部隊事務局局長

之職務。

二零零九年八月二十七日於保安司司長辦公室

辦公室主任 黃傳發

（是項刊登費用為 $676.00）

海 關

公 告

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經由十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂之《澳門公共行政工作人員通

則》第五十七條第三款的規定，現將以審查文件及有條件限制

性進行晉升開考，以填補本部門文職人員編制內以下空缺的投

考人臨時名單張貼於澳門海關大樓行政財政廳人力資源處。有

關開考之通告已在二零零九年八月五日的第三十一期《澳門特

別行政區公報》第二組內公布：

第一職階一等文員一缺。

根據上述通則第五十七條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零零九年八月二十八日於海關

關長 徐禮恆  

（是項刊登費用為 $1,018.00）

法  務  局

名 單

為填補法務局人員編制傳譯及翻譯人員組別第一職階首席

翻譯一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通晉升開考，其

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Aviso

Chan Peng Sam, superintendente-geral do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, n.º 106 751, cessa funções de director da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau no dia 
6 de Setembro de 2009, em virtude da passagem à situação de 
aposentação, nos termos do artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro.

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 27 de Agosto 
de 2009.

O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

(Custo desta publicação $ 676,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezem-
bro, se encontra afixada, na Divisão de Recursos Humanos do 
Departamento Administrativo e Financeiro, situada no Edifício 
dos Serviços de Alfândega de Macau, a lista provisória do candi-
dato ao concurso comum, de acesso, condicionado, documental, 
para o preenchimento de um lugar, abaixo indicado, do quadro 
de pessoal civil destes Serviços, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 2009: 

Um lugar de primeiro-oficial, 1.º escalão. 

Ao abrigo do n.º 5 do artigo 57.º do mesmo Estatuto, a lista 
provisória acima mencionada considera-se, desde logo, defini-
tiva. 

Serviços de Alfândega, aos 28 de Agosto de 2009. 

O Director-geral, Choi Lai Hang. 

(Custo desta publicação $ 1 018,00 )

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar na 
categoria de intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, do grupo 

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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開考公告已刊登於二零零九年七月二十九日第三十期《澳門特

別行政區公報》第二組內。准考人評核名單如下：

合格准考人： 分     

唐曉媚 ..............................................................................7.20

按照現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規

定，准考人可自本名單公布之日起計算十個工作日內提起上

訴。

（經行政法務司司長於二零零九年八月二十五日的批示確認）

二零零九年八月二十一日於法務局

典試委員會：

主席：行政暨財政管理廳廳長 李勝里

正選委員：人力資源處處長 鄺婉瑩

     顧問翻譯 Pamela Maria Rodrigues

 （是項刊登費用為 $1,361.00）

身 份 證 明 局

名  單

 
身份證明局為填補人員編制內專業技術員組別技術輔導員

職程第一職階特級技術輔導員四缺，經於二零零九年七月八日

第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組公布以文件審閱、

有限制的方式進行普通晉升開考的招考通告。現公佈應考人考

試成績如下：

合格應考人： 分

1.º 謝麗華 ........................................................................7.90

2.º 李月華 ........................................................................7.86*

3.º 袁鴻瑋 ........................................................................7.86

4.º 黃日創. ........................................................................7.44

*擁有較長之公職年資

根據經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》第六十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個

工作天內向核准招考的實體提起訴願。

（本名單於二零零九年八月十四日獲行政法務司司長的批示確

認）

de pessoal de interpretação e tradução do quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, cujo anúncio do 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 29 de Ju-
lho de 2009:

Candidato aprovado:                                       valores

Tong Hio Mei ........................................................................7,20

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, em vigor, o candidato pode 
interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 25 de Agosto de 2009).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 21 de Agos-
to de 2009.

O Júri:

Presidente: Lei Seng Lei, chefe do Departamento de Gestão 
Administrativa e Financeira.

Vogais efectivas: Kwong Iun Ieng, chefe da Divisão de Recur-
sos Humanos; e

Pamela Maria Rodrigues, intérprete-tradutora assessora.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
quatro lugares na categoria de adjunto-técnico especialista, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico do grupo de pessoal téc-
nico-profissional do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços 
de Identificação, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 
8 de Julho de 2009: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Che Lai Va ....................................................................... 7,90 

2.º Albertina Fátima da Silva Lei ....................................... 7,86* 

3.º Un Hong Wai .................................................................. 7,86 

4.º Wong Iat Chong .............................................................. 7,44 

* Maior antiguidade na Função Pública.

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na sua redacção actual dada 
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os candida-
tos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação. 

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 14 de Agosto de 2009). 
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 二零零九年八月十八日於身份證明局

典試委員會： 

主席：代局長 陳海帆 

委員：代廳長 羅健儀 

   處長 徐昕 

（是項刊登費用為 $1,498.00）

印  務  局

公 告

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共

行政工作人員通則》第五十七條第三款的規定，為填補印務局

人員編制內第一職階特級技術輔導員一缺，經二零零九年八月

五日第三十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審

閱，有限制的方式進行一般晉升開考的通告的臨時名單張貼於

官印局街印務局行政暨財政處告示板，以供查閱。

按照上述法規第五十七條第五款的規定，該名單被視為確

定名單。

二零零九年八月二十七日於印務局

典試委員會：

主席：處長 關淑玲

正選委員：一等技術員 左美琪

候補委員：處長 Alberto Ferreira Leão

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 18 de Agosto de 
2009. 

O Júri:

Presidente: Chan Hoi Fan, directora, substituta.

Vogais: Lo Kin I, chefe de departamento, substituta; e

Xu Xin, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

IMPRENSA OFICIAL

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Imprensa Oficial, sita na Rua da 
Imprensa Nacional, a lista provisória do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, do qua-
dro de pessoal da Imprensa Oficial, cujo aviso de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 2009, nos termos do 
n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/ 
/M, de 21 de Dezembro. 

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 57.º do supracitado diploma legal. 

Imprensa Oficial, aos 27 de Agosto de 2009.

O Júri:

Presidente: Kuan Sok Leng, chefe de divisão.

Vogal efectivo: Cho Mei Kei, técnica de 1.ª classe.

Vogal suplente: Alberto Ferreira Leão, chefe de divisão.

經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Aviso

Protecção de marcas

De acordo com os artigos 10.º e 210.º do RJPI, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a seguir se publi-

cam os pedidos de registo de marcas para a RAEM e da data da 

publicação do aviso começa a contar-se o prazo de dois meses 

para a apresentação de reclamações, em conformidade com o 

n.º 1 do artigo 211.º do mesmo diploma.

通  告

商標之保護

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條及第二百一十條之規定，公布下列在澳門特別

行政區提出的商標註冊申請，並按照相同法規第二百一十一條

第一款，由通告公布之日起計兩個月期限內提出聲明異議。
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商標編號：N/41563 類別： 9

申請人：Stargames Corporation Pty Limited, 1 Sheridan 

Close, Milperra NSW 2214, Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業及工業

申請日期：2009/02/20

產品：於遊戲機中加入獎金程式用的硬件及軟件；供互聯遊

戲機獎金系統用的硬件及軟件。

商標構成：

優先權日期：2008/08/22；優先權國家/地區：澳大利亞；優

先權編號：1258750。

商標編號：N/41564 類別： 28

申請人：Stargames Corporation Pty Limited, 1 Sheridan 

Close, Milperra NSW 2214, Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業及工業

申請日期：2009/02/20

產品：電子遊戲機。

商標構成：

優先權日期：2008/08/22；優先權國家/地區：澳大利亞；優

先權編號：1258750。

商標編號：N/41764 類別： 25

申請人：Kabushiki Kaisha As Know As, N.º  24-7, Tomigaya 

2-chome, Shibuya-ku Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/03/09

產品：外國服裝；外套；羊毛襯衣及類同的；襯衫及類同

的；夜穿服裝及類同的；內衣；泳衣；日式風格的服裝；圍

Marca n.º N/41 563 Classe 9.ª

Requerente: Stargames Corporation Pty Limited, 1 Sheridan 

Close, Milperra NSW 2214, Australia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/02/20

Produtos: hardware e software para incorporar um programa 

de bónus numa máquina de jogo; hardware e software para 

fornecimento de um sistema de bónus para máquinas de jogo 

interligadas.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/08/22; País/Território de prioridade: 

Austrália; n.º de prioridade: 1258750.

Marca n.º N/41 564 Classe 28.ª

Requerente: Stargames Corporation Pty Limited, 1 Sheridan 

Close, Milperra NSW 2214, Australia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/02/20

Produtos: máquinas de jogo electrónicas.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/08/22; País/Território de prioridade: 

Austrália; n.º de prioridade: 1258750.

Marca n.º N/41 764 Classe 25.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha As Know As, N.º  24-7, Tomi-

gaya 2-chome, Shibuya-ku Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/03/09

Produtos: vestuário estrangeiro; cascos; camisolas de lã e afins; 

camisas e afins; vestuário de noite e afins; roupa interior; fatos 
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裙；女士襪子；女用毛皮長披肩；披肩；圍巾；日式襪子；手

套；領帶；頸巾；頸部禦寒物；耳部禦寒物；睡覺圓帽；熱力

頭盔；帽子；無邊圓帽；襪帶；襪子用吊帶；吊帶；帶子（服

裝）；腰帶；鞋類；體操衣；體操服；體操鞋；體操鞋類；服

裝；正式連衣裙；高爾夫球鞋；足球靴；籃球鞋；手球鞋；保

齡球鞋；棒球鞋；田徑鞋；足球鞋；全屬第25類。

商標構成：

優先權日期：2009/02/06；優先權國家/地區：日本；優先權

編號：8024/2009。

商標編號：N/42726 類別： 9

申請人：Genting International Management Limited, 

International House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle 

of Man, British Isles IM2 4RB.

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/04/24

產品：用於錄製、傳送、檢視或複製實時遊戲（幸運博彩）

結果、統計及透過顯示屏提供的其他種類的資訊的設備；適用

於電視顯示屏或接收器的娛樂設備；用於錄製、傳送、檢視或

複製實時遊戲（幸運博彩）結果、統計及透過顯示屏提供的其

他種類的資訊的電腦軟件；電子通告板；電子顯示用單元；電

子保安系統；全屬第9類。

商標構成：

商標編號：N/42832 類別： 9

申請人：FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 41100 

Modena - Italy.

國籍：意大利

活動：商業及工業

de banho; vestuário de estilo japonês; aventais; meias de se-

nhora; estolas de pele; xailes; cachecóis; meias japonesas; luvas; 

gravatas; lenços de pescoço; abafos para o pescoço; abafos para 

as orelhas; barretes de dormir; capacetes para calor; chapéus; 

bonés; jarreteiras; suspensórios para meias; suspensórios; faixas 

(vestuário); cintos; calçado; roupa para ginástica; vestuário para 

ginástica; sapatos de ginástica; calçado de ginástica; vestuário; 

vestidos formais; sapatos de golfe; botas de futebol; sapatos de 

basquetebol; sapatos de andebol; sapatos de bowling; sapatos de 

baseball; sapatos de atletismo; sapatos de futebol; tudo incluído 

na classe 25.ª

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/02/06; País/Território de prioridade: 

Japão; n.º de prioridade: 8024/2009.

Marca n.º N/42 726 Classe 9.ª

Requerente: Genting International Management Limited, 

International House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of 

Man, British Isles IM2 4RB.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/04/24

Produtos: aparelhos para gravação, transmissão, visualização 

ou reprodução em tempo real de resultados de jogo (de fortuna 

ou azar), estatísticas e para outros tipos de informação disponí-

vel através de monitores; aparelhos de diversão adaptados para 

uso em monitores ou receptores de televisão; software informá-

tico para gravação, transmissão, visualização ou reprodução em 

tempo real de resultados de jogo (de fortuna ou azar), estatís-

ticas e outros tipos de informação disponível através de moni-

tores; quadros electrónicos de aviso; unidades para visualização 

electrónica; sistemas de segurança electrónica; tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/42 832 Classe 9.ª

Requerente: FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 41100 

Modena - Italy.

Nacionalidade: italiana

Actividade: comercial e industrial
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申請日期：2009/05/05

產品：科學、航海、測地、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；

用於導電、整流、變壓、蓄電、調節或控制電力的用具及儀

器；記錄或錄製、傳送或重放聲音或影像用的器具；磁性數據

載體，錄製或記錄用光盤；自動分發器和投幣啟動裝置的機械

結構；現金收入記錄機，計算器，數據處理裝置及電腦；滅火

器械。

商標構成：

優先權日期：2008/11/18；優先權國家/地區：意大利；優先

權編號：MO2008C000847。

商標編號：N/42833 類別： 12

申請人：FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 41100 

Modena - Italy.

國籍：意大利

活動：商業及工業

申請日期：2009/05/05

產品：車輛；陸、空、海用運載器。

商標構成：

優先權日期：2008/11/06；優先權國家/地區：意大利；優先

權編號：MO2008C000808。

商標編號：N/42834 類別： 28

申請人：FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 41100 

Modena - Italy.

國籍：意大利

活動：商業及工業

申請日期：2009/05/05

產品：娛樂品及玩具；不屬別類的體育及運動用品；聖誕樹

用裝飾品。

Data do pedido: 2009/05/05

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de 

medição, de sinalização, de verificação (inspecção), de socorros 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a con-

dução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou 

controlo de electricidade; aparelhos para o registo ou gravação, 

transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de 

registo magnético, discos para gravação ou registo; dispensado-

res automáticos e mecanismo para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento e com-

putadores para o tratamento de informação; extintores.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/11/18; País/Território de prioridade: 

Itália; n.º de prioridade: MO2008C000847.

Marca n.º N/42 833 Classe 12.ª

Requerente: FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 41100 

Modena - Italy.

Nacionalidade: italiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/05/05

Produtos: veículos; aparelhos de locomoção terrestre, aérea e 

náutica.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/11/06; País/Território de prioridade: 

Itália; n.º de prioridade: MO2008C000808.

Marca n.º N/42 834 Classe 28.ª

Requerente: FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 41100 

Modena - Italy.

Nacionalidade: italiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/05/05

Produtos: jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de despor-

to não compreendidos noutras classes; decorações para árvores 

de Natal.
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商標構成：

優先權日期：2008/11/06；優先權國家/地區：意大利；優先

權編號：MO2008C000808。

商標編號：N/42835 類別： 35

申請人：FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 41100 

Modena - Italy.

國籍：意大利

活動：商業及工業

申請日期：2009/05/05

服務：為購置目的向公眾提供商品展示服務；廣告；貿易管

理；商業行政；辦公室事務（以第三者名義的服務）。

商標構成：

優先權日期：2008/11/18；優先權國家/地區：意大利；優先

權編號：MO2008C000847。

商標編號：N/42909 類別： 9

申請人：M B L A k u s t i k g e r ä t e  G m b H & C o. K G, 

Einemstrasse 22, 10785 Berlin, Germany.

國籍：德國

活動：商業及工業

申請日期：2009/05/13

產品：錄製、通訊、重放聲音的器具；高保真音響設備；擴

音器；放大器；CD播放機；數字／模擬轉換器；環繞聲解碼

器；調諧器；擴大器；擴音器喇叭；揚聲器音箱；聲音傳送器

具；聲音複製器具；SACD播放器；DVD播放器。

商標構成：

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/11/06; País/Território de prioridade: 

Itália; n.º de prioridade: MO2008C000808.

Marca n.º N/42 835 Classe 35.ª

Requerente: FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 41100 

Modena - Italy.

Nacionalidade: italiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/05/05

Serviços: serviços de apresentação de produtos ao público 

para fins de aquisição; publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração comercial; funções de escritório (serviços em nome de 

terceiros).

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/11/18; País/Território de prioridade: 

Itália; n.º de prioridade: MO2008C000847.

Marca n.º N/42 909 Classe 9.ª

Requerente: MBL Akustikgeräte GmbH & Co. KG, Einem-

strasse 22, 10785 Berlin, Germany.

Nacionalidade: alemã

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/05/13

Produtos: aparelhos para o registo, a transmissão e a repro-

dução de som; equipamentos acústicos de alta-fidelidade; altifa-

lantes; amplificadores; leitores de CD; conversores digitais/ana-

lógicos; descodificadores de som envolvente; sintonizadores; 

amplificadores; altifalantes; caixas de som com altifalantes; apa-

relhos para a transmissão de som; aparelhos para a reprodução 

de som; leitores de SACD; leitores de DVD.

A marca consiste em: 
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優先權日期：2009/02/10；優先權國家/地區：德國；優先權

編號：3020090080518。

商標編號：N/43113 類別： 34

申請人：S w e d i s h M a t c h N o r t h E u r o p e A B, 118 85 

Stockholm, Sweden.

國籍：瑞典

活動：商業及工業

申請日期：2009/05/25

產品：煙草；煙具，如煙草用煙斗，清潔煙斗（煙草煙斗

用）器具，煙草用袋；煙灰缸，吸煙者用打火機，非貴重金屬

製煙草用盒；火柴。

商標構成：

優先權日期：2008/11/25；優先權國家/地區：聯盟商標；優

先權編號：007418676。

商標編號：N/43129 類別： 34

申請人：S w e d i s h M a t c h N o r t h E u r o p e A B, 118 85 

Stockholm, Sweden.

國籍：瑞典

活動：商業及工業

申請日期：2009/05/27

產品：煙草；煙具；火柴。

商標構成：

優先權日期：2009/03/09；優先權國家/地區：瑞典；優先權

編號：2009/01967。

商標編號：N/43130 類別： 34

申請人：S w e d i s h M a t c h N o r t h E u r o p e A B, 118 85 

Stockholm, Sweden.

國籍：瑞典

Data de prioridade: 2009/02/10; País/Território de prioridade: 

Alemanha; n.º de prioridade: 3020090080518.

Marca n.º N/43 113 Classe 34.ª

Requerente: Swedish Match North Europe AB, 118 85 

Stockholm, Sweden.

Nacionalidade: sueca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/05/25

Produtos: tabaco; artigos para fumadores, nomeadamente ca-

chimbos para tabaco, utensílios de limpeza para cachimbos (para 

cachimbos de tabaco), bolsas para tabaco; cinzeiros, isqueiros 

para fumadores, caixas para tabaco, não em metais preciosos; 

fósforos.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/11/25; País/Território de prioridade: 

Marca Comunitária; n.º de prioridade: 007418676.

Marca n.º N/43 129 Classe 34.ª

Requerente: Swedish Match North Europe AB, 118 85 

Stockholm, Sweden.

Nacionalidade: sueca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/05/27

Produtos: tabaco; artigos para fumadores; fósforos.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/03/09; País/Território de prioridade: 

Suécia; n.º de prioridade: 2009/01967.

Marca n.º N/43 130 Classe 34.ª

Requerente: Swedish Match North Europe AB, 118 85 

Stockholm, Sweden.

Nacionalidade: sueca
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活動：商業及工業

申請日期：2009/05/27

產品：煙草；煙具；火柴；煙草代用品（非醫用）；非為吸

入口腔用以植物纖維為主產品形式的鼻煙及煙草代替品；鼻

煙；無煙草鼻煙；草本鼻煙。

商標構成：

優先權日期：2009/01/16；優先權國家/地區：瑞典；優先權

編號：2009/00321。

商標編號：N/43131 類別： 34

申請人：S w e d i s h M a t c h N o r t h E u r o p e A B, 118 85 

Stockholm, Sweden.

國籍：瑞典

活動：商業及工業

申請日期：2009/05/27

產品：煙草；煙具；火柴；煙草代用品（非醫用）；非為吸

入口腔用以植物纖維為主產品形式的鼻煙及煙草代替品；鼻

煙；無煙草鼻煙；草本鼻煙。

商標構成：

優先權日期：2008/12/22；優先權國家/地區：瑞典；優先權

編號：2008/11633。

商標編號：N/43146 類別： 18

申請人：Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1,  6921 

Kennelbach, Austria.

國籍：奧地利

活動：商業及工業

申請日期：2009/05/27

產品：箱子，運動袋，背包，腰部用錢袋，球拍用袋，高爾

夫球箱，旅行用帶輪箱子（手推車），旅行箱，手提袋，小手

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/05/27

Produtos: tabaco; artigos para fumadores; fósforos; substitu-

tos de tabaco (não para fins medicinais); rapé e alternativas de 

tabaco em de forma produtos à base de fibras vegetais, para uso 

oral, não para consumpção; rapé; rapé sem tabaco; rapé de er-

vas.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/16; País/Território de prioridade: 

Suécia; n.º de prioridade: 2009/00321.

Marca n.º N/43 131 Classe 34.ª

Requerente: Swedish Match North Europe AB, 118 85 

Stockholm, Sweden.

Nacionalidade: sueca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/05/27

Produtos: tabaco; artigos para fumadores; fósforos; substitu-

tos de tabaco (não para fins medicinais); rapé e alternativas de 

tabaco em de forma produtos à base de fibras vegetais, para uso 

oral, não para consumpção; rapé; rapé sem tabaco; rapé de er-

vas.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/12/22; País/Território de prioridade: 

Suécia; n.º de prioridade: 2008/11633.

Marca n.º N/43 146 Classe 18.ª

Requerente: Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1,  6921 

Kennelbach, Austria.

Nacionalidade: austríaca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/05/27

Produtos: malas, sacos de desporto, mochilas, bolsas para 

cintura, sacos para raquetes, malas de golfe, malas com rodas 
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提箱，公文箱，購物袋，沙灘袋，錢包，化妝箱，浴室袋（保

存梳妝品用小袋），書包，雨傘，全屬第18類。

商標構成：

商標編號：N/43147 類別： 18

申請人：Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1,  6921 

Kennelbach, Austria.

國籍：奧地利

活動：商業及工業

申請日期：2009/05/27

產品：箱子，運動袋，背包，腰部用錢袋，球拍用袋，高爾

夫球箱，旅行用帶輪箱子（手推車），旅行箱，手提袋，小手

提箱，公文箱，購物袋，沙灘袋，錢包，化妝箱，浴室袋（保

存梳妝品用小袋），書包，雨傘，全屬第18類。

商標構成：

商標編號：N/43148 類別： 28

申請人：Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1,  6921 

Kennelbach, Austria.

國籍：奧地利

活動：商業及工業

申請日期：2009/05/27

產品：網球拍；壁球拍；羽毛球拍；球類遊戲用桿及網；網

球、壁球及高爾夫球的球；羽毛球；拍用袋及套，高爾夫球

箱；球拍繩，球拍帶，球拍把手，高爾夫球棍，高爾夫球手

套，直排滾軸溜冰，游泳板。

商標構成：

(trolleys) para viagens, malas de viagem, sacos de mão, maleta, 

pastas, sacos de compras, sacos para praias, carteiras, estojo de 

maquilhagem, sacos de casa de banho (pequenos sacos para 

guardar artigos de toilete), pasta da escola, guarda-chuvas, tudo 

incluído na classe 18.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 147 Classe 18.ª

Requerente: Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1,  6921 

Kennelbach, Austria.

Nacionalidade: austríaca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/05/27

Produtos: malas, sacos de desporto, mochilas, bolsas para 

cintura, sacos para raquetes, malas de golfe, malas com rodas 

(trolleys) para viagens, malas de viagem, sacos de mão, maleta, 

pastas, sacos de compras, sacos para praias, carteiras, estojo de 

maquilhagem, sacos de casa de banho (pequenos sacos para 

guardar artigos de toilete), pasta da escola, guarda-chuvas, tudo 

incluído na classe 18.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 148 Classe 28.ª

Requerente: Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1,  6921 

Kennelbach, Austria.

Nacionalidade: austríaca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/05/27

Produtos: raquetes de ténis, raquetes de squash, raquetes de 

badminton, taco e rede para jogos de bola; bolas de ténis, squash 

e golfe; volantes; bolsas e capas para raquetes, malas de golfe; 

cordas de raquetes, fitas para raquetes; puxadores de raquetes, 

clubes de golfe, luvas de golfe, patins em linha, prancha de nata-

ção.

A marca consiste em: 
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通知：根據十二月十三日第97/99/M號法令第二百零九條第

一至三款規定，刪除了“兩輪摩托”，因屬其他類別。

商標編號：N/43252 類別： 9

申請人：BURBERRY LIMITED, Horseferry House, 

Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra.

國籍：大不列顛

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/08

產品：太陽眼鏡，保護眼鏡，眼鏡，眼鏡玻璃，鑲嵌框，鏡

片；上述提及產品用盒及架，上述提及產品用零件及配件；便

攜音響系統用架及盒，電腦，流動電話；流動電話配件。

商標構成：

商標編號：N/43253 類別： 14

申請人：BURBERRY LIMITED, Horseferry House, 

Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra.

國籍：大不列顛

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/08

產品：腕錶及袋錶及上述提及產品的零件及配件；珠寶，首

飾，領帶別針，袖口鈕；屬第14類的貴重金屬或鍍有貴重金屬

的物品；珠寶盒及箱，腕錶及袋錶盒。

商標構成：

商標編號：N/43254 類別： 18

申請人：BURBERRY LIMITED, Horseferry House, 

Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra.

國籍：大不列顛

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/08

產品：皮革及人造皮革製品；腰帶；袋，衣箱，旅行小手提

箱，旅行箱，旅行袋，西服套袋，梳妝盒，背包，挎包，大

袋，手提箱，掛肩袋，公文箱，夾子，攝影機用盒，購物用袋

Notificações: nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do De-

creto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, excluiu-se «lambre-

tas», por pertencer a outra classe.

Marca n.º N/43 252 Classe 9.ª

Requerente: BURBERRY LIMITED, Horseferry House, 

Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra.

Nacionalidade: britânica

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/08

Produtos: óculos de sol, óculos de protecção, óculos, vidros 

ópticos, armações embutidas, lentes; estojos e suportes para os 

artigos acima referidos, peças e acessórios para os artigos acima 

referidos; suportes e estojos para sistemas de áudio portáteis, 

computadores, telefones móveis; acessórios de telefones móveis.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 253 Classe 14.ª

Requerente: BURBERRY LIMITED, Horseferry House, 

Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra.

Nacionalidade: britânica

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/08

Produtos: relógios de pulso e de bolso e peças e acessórios 

para os artigos acima referidos; joalharia, bijutaria, alfinetes de 

gravata, botões de punho; artigos em metais preciosos ou em 

plaqué incluídos na classe 14.ª; caixas e estojos de joalharias, cai-

xas de relógios de pulso e de bolso.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 254 Classe 18.ª

Requerente: BURBERRY LIMITED, Horseferry House, 

Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra.

Nacionalidade: britânica

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/08

Produtos: produtos em couro e imitações de couro; cintos; sa-

cos, baús, maletas de viagem, malas de viagem, sacos de viagem, 

sacos porta-fatos, estojos de toilette, mochilas, sacolas, sacos 
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及小車；零錢包，錢袋，口袋錢包，鎖匙包，卡片套，護照及

文件用套，手提錢包；化妝品用標籤、盒及袋；修指甲套裝用

盒，珠寶盒；雨傘及陽傘；寵物服裝；馬用毯；動物用頸圈及

牽狗皮條。

商標構成：

商標編號：N/43255 類別： 25

申請人：BURBERRY LIMITED, Horseferry House, 

Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra.

國籍：大不列顛

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/08

產品：服裝，鞋，帽。

商標構成：

商標編號：N/43317 類別： 28

申請人：Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd, 71 

Longuevil le Road, Lane Cove, New South Wales 2066, 

Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/11

產品：遊戲機及電子撲克牌機，遊戲用吃角子老虎機；電子

連結的遊戲機及撲克牌機。

商標構成：

優先權日期：2008/12/23；優先權國家/地區：澳大利亞；優

先權編號：1278746。

商標編號：N/43318 類別： 28

申請人：Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd, 71 

Longuevil le Road, Lane Cove, New South Wales 2066, 

Australia.

grandes, malas de mão, sacos de tiracolo, pastas de executivo, 

pastas, estojos para câmaras, sacos e carrinhos para compras; 

portas-moedas, bolsas, carteiras de bolso, porta-chaves, porta-

-cartões, carteiras para passaportes e documentos, bolsa de mão; 

etiquetas, estojos e sacos para cosméticos; estojos para con-

juntos de manicura, estojos para joalharia; chapéus-de-chuva 

e chapéus-de-sol; vestuário para animais de estimação; mantas 

para cavalos; coleiras e trelas para animais.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 255 Classe 25.ª

Requerente: BURBERRY LIMITED, Horseferry House, 

Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra.

Nacionalidade: britânica

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/08

Produtos: vestuário, calçado, chapelaria.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 317 Classe 28.ª

Requerente: Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd, 71 

Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066, Austra-

lia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/11

Produtos: máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-

-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de póquer ligadas elec-

tronicamente.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/12/23; País/Território de prioridade: 

Austrália; n.º de prioridade: 1278746.

Marca n.º N/43 318 Classe 28.ª

Requerente: Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd, 71 

Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066, Austra-

lia.
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國籍：澳大利亞

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/11

產品：遊戲機及電子撲克牌機，遊戲用吃角子老虎機；電子

連結的遊戲機及撲克牌機。

商標構成：

優先權日期：2008/12/23；優先權國家/地區：澳大利亞；優

先權編號：1278751。

商標編號：N/43319 類別： 28

申請人：Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd, 71 

Longuevil le Road, Lane Cove, New South Wales 2066, 

Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/11

產品：遊戲機及電子撲克牌機，遊戲用吃角子老虎機；電子

連結的遊戲機及撲克牌機。

商標構成：

優先權日期：2008/12/23；優先權國家/地區：澳大利亞；優

先權編號：1278748。

商標編號：N/43320 類別： 28

申請人：Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd, 71 

Longuevil le Road, Lane Cove, New South Wales 2066, 

Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/11

產品：遊戲機及電子撲克牌機，遊戲用吃角子老虎機；電子

連結的遊戲機及撲克牌機。

商標構成：

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/11

Produtos: máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-

-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de póquer ligadas elec-

tronicamente.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/12/23; País/Território de prioridade: 

Austrália; n.º de prioridade: 1278751.

Marca n.º N/43 319 Classe 28.ª

Requerente: Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd, 71 

Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066, Austra-

lia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/11

Produtos: máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-

-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de póquer ligadas elec-

tronicamente.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/12/23; País/Território de prioridade: 

Austrália; n.º de prioridade: 1278748.

Marca n.º N/43 320 Classe 28.ª

Requerente: Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd, 71 

Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066, Austra-

lia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/11

Produtos: máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-

-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de póquer ligadas elec-

tronicamente.

A marca consiste em: 
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優先權日期：2008/12/23；優先權國家/地區：澳大利亞；優

先權編號：1278745。

商標編號：N/43324 類別： 25

申請人：太陽海（福建）制衣有限公司，場所：中國福建省

泉州市清蒙科技工業區。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

產品：服裝、鞋、帽。

商標構成：

商標編號：N/43325 類別： 12

申請人：TOMCAR LTD., Kibbutz Givat-Hashlosha Israel 

48800.

國籍：以色列

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

產品：水陸兩用車輛；裝甲車輛；汽車用馬達；陸地車輛用

柴油馬達；陸地車輛的門用安上墊子的嵌板；陸地車輛用馬

達；陸地車輛用燃料箱；全地形車輛、轎卡、小型客車、小型

貨車、運動型多用途車輛、兩座位全地形車輛及多用途全地形

車輛用燃料箱；車輛用喇叭；陸地車輛用零件，尤指擋風玻

璃；陸地車輛；陸地車輛及其結構部件；陸地車輛，尤指全地

形車輛、轎卡、小型客車、小型貨車、運動型多用途車輛、兩

座位全地形車輛及多用途全地形車輛；輪胎；車輛座椅用罩；

車輛用座椅；全地形車輛、轎卡、小型客車、小型貨車、運動

型多用途車輛、兩座位全地形車輛及多用途全地形車輛用車

輪轂。

商標構成：

Data de prioridade: 2008/12/23; País/Território de prioridade: 

Austrália; n.º de prioridade: 1278745.

Marca n.º N/43 324 Classe 25.ª

Requerente: 太陽海（福建）制衣有限公司，Sede: 中國福建

省泉州市清蒙科技工業區。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Produtos: vestuário, calçado, chapelaria.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 325 Classe 12.ª

Requerente: TOMCAR LTD., Kibbutz Givat-Hashlosha Israel 

48800.

Nacionalidade: israelita

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Produtos: veículos anfíbios; veículos blindados; motores para 

automóveis; motores a diesel para veículos terrestres; painéis 

almofadados para portas de veículos terrestres; motores para 

veículos terrestres; depósitos de combustível para veículos ter-

restres; depósitos de combustível para veículos todo-o-terreno, 

camiões de caixa aberta, carrinhas de passageiros, carrinhas de 

carga, veículos para fins utilitário-desportivos (SUV), veículos 

todo-o-terreno de dois lugares e veículos todo-o-terreno uti-

litários; buzinas para veículos; peças para veículos terrestres, 

nomeadamente pára-brisas; veículos terrestres; veículos ter-

restres e partes estruturais dos mesmos; veículos terrestres, no-

meadamente veículos todo-o-terreno, camiões de caixa aberta, 

carrinhas de passageiros, carrinhas de carga, veículos para fins 

utilitário-desportivos (SUV), veículos todo-o-terreno de dois 

lugares e veículos todo-o-terreno utilitários; pneus; coberturas 

para bancos de veículos; bancos para veículos; cubos de rodas 

para veículos todo-o-terreno, camiões de caixa aberta, carrinhas 

de passageiros, carrinhas de carga, veículos para fins utilitário-

-desportivos (SUV), veículos todo-o-terreno de dois lugares e 

veículos todo-o-terreno utilitários.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43326 類別： 12

申請人：TOMCAR LTD., Kibbutz Givat-Hashlosha Israel 

48800.

國籍：以色列

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

產品：水陸兩用車輛；裝甲車輛；汽車用馬達；陸地車輛用

柴油馬達；陸地車輛的門用安上墊子的嵌板；陸地車輛用馬

達；陸地車輛用燃料箱；全地形車輛、轎卡、小型客車、小型

貨車、運動型多用途車輛、兩座位全地形車輛及多用途全地形

車輛用燃料箱；車輛用喇叭；陸地車輛用零件，尤指擋風玻

璃；陸地車輛；陸地車輛及其結構部件；陸地車輛，尤指全地

形車輛、轎卡、小型客車、小型貨車、運動型多用途車輛、兩

座位全地形車輛及多用途全地形車輛；輪胎；車輛座椅用罩；

車輛用座椅；全地形車輛、轎卡、小型客車、小型貨車、運動

型多用途車輛、兩座位全地形車輛及多用途全地形車輛用車

輪轂。

商標構成：

商標編號：N/43327 類別： 12

申請人：TOMCAR LTD., Kibbutz Givat-Hashlosha Israel 

48800.

國籍：以色列

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

產品：水陸兩用車輛；裝甲車輛；汽車用馬達；陸地車輛用

柴油馬達；陸地車輛的門用安上墊子的嵌板；陸地車輛用馬

達；陸地車輛用燃料箱；全地形車輛、轎卡、小型客車、小型

貨車、運動型多用途車輛、兩座位全地形車輛及多用途全地形

車輛用燃料箱；車輛用喇叭；陸地車輛用零件，尤指擋風玻

璃；陸地車輛；陸地車輛及其結構部件；陸地車輛，尤指全地

Marca n.º N/43 326 Classe 12.ª

Requerente: TOMCAR LTD., Kibbutz Givat-Hashlosha Israel 

48800.

Nacionalidade: israelita

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Produtos: veículos anfíbios; veículos blindados; motores para 

automóveis; motores a diesel para veículos terrestres; painéis 

almofadados para portas de veículos terrestres; motores para 

veículos terrestres; depósitos de combustível para veículos ter-

restres; depósitos de combustível para veículos todo-o-terreno, 

camiões de caixa aberta, carrinhas de passageiros, carrinhas de 

carga, veículos para fins utilitário-desportivos (SUV), veículos 

todo-o-terreno de dois lugares e veículos todo-o-terreno uti-

litários; buzinas para veículos; peças para veículos terrestres, 

nomeadamente pára-brisas; veículos terrestres; veículos ter-

restres e partes estruturais dos mesmos; veículos terrestres, no-

meadamente veículos todo-o-terreno, camiões de caixa aberta, 

carrinhas de passageiros, carrinhas de carga, veículos para fins 

utilitário-desportivos (SUV), veículos todo-o-terreno de dois 

lugares e veículos todo-o-terreno utilitários; pneus; coberturas 

para bancos de veículos; bancos para veículos; cubos de rodas 

para veículos todo-o-terreno, camiões de caixa aberta, carrinhas 

de passageiros, carrinhas de carga, veículos para fins utilitário-

-desportivos (SUV), veículos todo-o-terreno de dois lugares e 

veículos todo-o-terreno utilitários.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 327 Classe 12.ª

Requerente: TOMCAR LTD., Kibbutz Givat-Hashlosha Isra-

el 48800.

Nacionalidade: israelita

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Produtos: veículos anfíbios; veículos blindados; motores para 

automóveis; motores a diesel para veículos terrestres; painéis 

almofadados para portas de veículos terrestres; motores para 

veículos terrestres; depósitos de combustível para veículos ter-

restres; depósitos de combustível para veículos todo-o-terreno, 

camiões de caixa aberta, carrinhas de passageiros, carrinhas de 

carga, veículos para fins utilitário-desportivos (SUV), veículos 

todo-o-terreno de dois lugares e veículos todo-o-terreno uti-

litários; buzinas para veículos; peças para veículos terrestres, 

nomeadamente pára-brisas; veículos terrestres; veículos ter-

restres e partes estruturais dos mesmos; veículos terrestres, no-
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形車輛、轎卡、小型客車、小型貨車、運動型多用途車輛、兩

座位全地形車輛及多用途全地形車輛；輪胎；車輛座椅用罩；

車輛用座椅；全地形車輛、轎卡、小型客車、小型貨車、運動

型多用途車輛、兩座位全地形車輛及多用途全地形車輛用車

輪轂。

商標構成：

商標編號：N/43330 類別： 9

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

產品：電腦軟體（用於計劃、管理、調控、監測貨物的進出

口及運送、海關清關、經紀業務、管理商業業務、風險管理和

評估事項，並用於對前述事項進行審計、跟蹤及生成海關數

據）。

商標構成：

商標編號：N/43331 類別： 35

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

服務：供應鏈及物流領域的諮詢、管理、審計及配送服務；

定購單管理及跟蹤服務；存貨流動優化、存貨管理、購貨、資

產優化、定單處理及資源利用服務；能源及礦業領域的諮詢、

物流、計劃、供應、管理及審計服務；近海支援服務；為他人

提供產品投放市場及初次公開展示服務；體育及娛樂項目管

meadamente veículos todo-o-terreno, camiões de caixa aberta, 

carrinhas de passageiros, carrinhas de carga, veículos para fins 

utilitário-desportivos (SUV), veículos todo-o-terreno de dois 

lugares e veículos todo-o-terreno utilitários; pneus; coberturas 

para bancos de veículos; bancos para veículos; cubos de rodas 

para veículos todo-o-terreno, camiões de caixa aberta, carrinhas 

de passageiros, carrinhas de carga, veículos para fins utilitário-

-desportivos (SUV), veículos todo-o-terreno de dois lugares e 

veículos todo-o-terreno utilitários.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 330 Classe 9.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Produtos: software de computador (para planeamento, gestão, 

regulação, monitorização da importação-exportação e transpor-

te das mercadorias, desalfandegamento, actividades de correta-

gem, gestão de actividades comerciais, gestão de risco e assuntos 

de avaliação, e para proceder a auditoria, perseguição e geração 

de dados aduaneiros dos assuntos atrás referidos).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 331 Classe 35.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Serviços: serviços de consultadoria, gestão, auditoria e dis-

tribuição das áreas de cadeia de abastecimento e logística; 

serviços de gestão e perseguição de encomendas; serviços de 

optimização do fluxo do inventário, gestão do inventário, com-

pra de mercadorias, optimização dos bens, processamento das 

encomendas e utilização dos recursos; serviços de consultadoria, 

logística, planeamento, provisão, gestão e auditoria da área da 

energia e da indústria mineira; serviços de apoio offshore; pro-

visão de serviços de lançamento no mercado e exibição pública 
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理；存儲及倉儲合同管理服務；貨運投標方案管理；展覽及競

賽項目的物流；定單履行服務；全球貨運管理服務；安置費稅

務會計服務；雇員和人員的調動、有組織的房屋銷售、臨時住

房及學校調查服務；商業調查（調查內容包括雇員和人員的

調動、有組織的房屋銷售、臨時住房及與人員調動有關的學

校）；商業管理諮詢（在供應鏈和物流領域）；審計（在供應

鏈和物流領域）；商業管理諮詢（在產品行銷領域）；商業管

理諮詢（在體育和娛樂項目方面）；商業管理輔助（在存儲和

倉儲合同方面）；商業管理（在全球貨運領域）；商業諮詢服

務（在能源和礦業領域）；審計（在能源和礦業領域）；商業

諮詢服務（在產品市場研發及產品配送方面）；商業研究（在

能源和礦業領域）；市場研究（在能源和礦業領域）；會計。

商標構成：

商標編號：N/43332 類別： 36

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

服務：海關經紀、海關清關及為與海關有關的事項準備文件

的服務；就進口商品向衛生主管部門辦理許可文件；貨運保險

仲介服務；貨物保險經紀；海關管理（海關清關服務）；海關

管理（為與海關有關的事項準備文件）；海關管理（就進口商

品向衛生主管部門辦理許可文件）。

pela primeira das mercadorias por conta de outrem; gestão de 

eventos de desporto e de entretenimento; serviços de gestão de 

contratos de depósito e armazenamento; gestão de projectos de 

concurso da carga; logística dos eventos de exposições e com-

petições; serviços de cumprimento das encomendas; serviços 

de gestão da carga global; serviços de contabilidade fiscal das 

despesas de colocação; deslocação de empregados e pessoal, 

venda de casas organizada, habitações temporárias e serviços de 

pesquisa de escolas; pesquisa comercial (o conteúdo da pesquisa 

abrange a deslocação de empregados e pessoal, venda de casas 

organizada, habitações temporárias e escolas relacionadas com 

a deslocação do pessoal); consultadoria da gestão comercial 

(na área de cadeia de abastecimento e logística); auditoria (na 

área de cadeia de abastecimento e logística); consultadoria da 

gestão comercial (na área de venda de produtos); consultado-

ria da gestão comercial (no campo de eventos desportivos e de 

entretenimento); assistência na gestão comercial (no campo dos 

contratos de depósito e armazenamento); gestão comercial (na 

área de transporte da carga global); serviços de consultadoria 

comercial (na área da energia e da indústria mineira); auditoria 

(na área da energia e da indústria mineira); serviços de consul-

tadoria comercial (no campo do desenvolvimento do mercado 

dos produtos e distribuição dos produtos); pesquisa comercial 

(na área da energia e da indústria mineira); estudos do mercado 

(na área da energia e da indústria mineira); contabilidade.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 332 Classe 36.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Serviços: serviços de corretagem alfandegária, desalfande-

gamento e serviços de preparação de documentos de assuntos 

relacionados com alfândegas; tratamento de documentos de 

autorização das mercadorias importadas junto das autoridades 

sanitárias; serviços de mediação de seguros do transporte das 

mercadorias; corretagem de seguros de mercadorias; gestão de 

alfândega (serviços de desalfandegamento); gestão de alfânde-

ga (preparação de documentos de assuntos relacionados com 

alfândegas); gestão de alfândega (tratamento de documentos de 

autorização das mercadorias importadas junto das autoridades 

sanitárias).
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商標構成：

商標編號：N/43333 類別： 37

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

服務：場地開發、工廠建設及工廠擴建的管理服務；建築服

務，即為集市和展覽會計劃、佈置及定制建築；建築物建造；

為集市和展覽會建造展棚和櫃檯；建築施工監督；商業攤位及

商店的建築。

商標構成：

商標編號：N/43334 類別： 39

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

服務：為貨運提供的陸地、空中、海上、駁船與鐵路運輸、

租船、經紀、路線選擇及配送服務；存貨貯存；物流領域的安

全管理、檢查、應急反應審計、合規、培訓、貼標、諮詢和顧

問服務；商品包裝及裝運；貯藏容器出租；旅行預訂；貨物、

廢品、重型貨物、專用化學品、鑽機、貴重物品、裝入特殊交

通工具及容器的商用敏感材料、有毒的、生態毒性的、腐蝕性

的、刺激性的、易燃的、放射性的、遺傳學的、生物學的及其

他不穩定、危險及破壞環境材料的運輸、貯藏及遞送；為博覽

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 333 Classe 37.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Serviços: serviços de gestão da exploração de locais, constru-

ção de fábrica e expansão de fábrica; serviços de construção, no-

meadamente planeamento, decoração e encomenda de constru-

ção para feiras e exposições; construção de edifícios; construção 

de barracas e balcões para feiras e exposições; supervisão de 

obras de construção; construção de barracas comerciais e lojas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 334 Classe 39.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Serviços: provisão de serviços de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo, por batelão e ferroviário, aluguer de barcos, correta-

gem, escolha de rotas e distribuição para carga; armazenamento 

de stocks; serviços de gestão de segurança, inspecção, auditoria 

da resposta à emergência, cumprimento, formação, rotulação, 

consultadoria e aconselhamento da área logística; embalagem 

e carga e transporte de mercadorias; aluguer de contentores de 

armazenamento; reserva de viagens; transporte, armazenamen-

to e entrega de materiais sensíveis para fins comerciais, tóxicos, 

eco-tóxicos, corrosíveis, irritantes, inflamáveis, radioactivos, 

genéticos, biológicos e outros materiais instáveis, perigosos e 

prejudicáveis ao ambiente das mercadorias, resíduos, mercado-

rias pesadas, produtos químicos de uso exclusivo, máquinas de 

perfuração, objectos de valor, montados nos meios de transpor-

te especiais e contentores; provisão de serviços de gestão e de 

controlo «in loco» para feiras, exposições, exposições comer-

ciais; armazenamento de mercadorias; descarga de mercadorias; 

transporte por automóveis; transporte aéreo; transporte maríti-



N.º 35 — 2-9-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11245

會、展覽會及商業展覽提供管理及現場操控服務；貨物貯存；

卸貨；汽車運輸；空中運輸；船運貨物；鐵路運輸；運輸管

理；貨運管理；運輸管理（就物流領域提供的安全管理、貨物

檢查、場地檢查、路線檢查、與危險材料運輸有關的應急反應

計劃合規服務）；貨物遞送；為博覽會、展覽會、商業展覽提

供運輸服務；運輸資訊；貨運。

商標構成：

商標編號：N/43335 類別： 42

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

服務：電腦服務，即為貨物進出口、海關清關、裝船、狀態

及交付提供線上跟蹤資訊和報告以及線上客戶支援；電腦服

務，即為他人提供線上供應鏈、存貨及貨運管理軟體；電腦服

務，即提供陸地、空中、海上、駁船及鐵路運輸隊的線上跟蹤

和報告；與貨物、廢品、重型貨物、專用化學品、鑽機、貴重

物品、裝入特殊交通工具及容器的商用敏感材料、有毒的、生

態毒性的、腐蝕性的、刺激性的、易燃的、放射性的、遺傳學

的、生物學的及其他不穩定、危險及破壞環境材料的運輸、貯

藏、包裝及裝卸有關的諮詢服務；電腦軟體設計（用於對貨物

進出口、海關清關、裝船、狀態及交付提供線上跟蹤資訊和報

告）；電腦軟體設計（用於對貨物陸運、空運、海上、駁船及

鐵路運輸隊的線上跟蹤資訊和報告）。

商標構成：

mo de mercadorias; transporte ferroviário; gestão de transporte; 

gestão do transporte de carga; gestão de transporte (provisão 

de serviços cumpridores de planos da resposta à emergência 

relacionados com a gestão de segurança, inspecção de merca-

dorias, inspecção de locais, inspecção de rotas e transporte dos 

materiais perigosos da área logística); transporte de mercado-

rias; provisão de serviços de transporte para feiras, exposições, 

exposições comerciais; informações de transporte; transporte de 

mercadorias.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 335 Classe 42.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Serviços: serviços de computadores, nomeadamente provisão 

de informações de perseguição e relatório em linha e apoio ao 

cliente em linha da importação-exportação, desalfandegamento, 

carregamento, estado e entrega das mercadorias; serviços de 

computadores, nomeadamente provisão de software de gestão 

em linha de cadeia de abastecimento, inventário e carga para 

outrem; serviços de computadores, nomeadamente provisão 

da perseguição e relatório em linha das frotas de transporte 

terrestre, aéreo, marítimo, por batelão e ferroviário; serviços de 

consultadoria relacionados com o transporte, armazenamento, 

embalagens e carga e descarga de materiais sensíveis para fins 

comerciais, tóxicos, eco-tóxicos, corrosíveis, irritantes, inflamá-

veis, radioactivos, genéticos, biológicos e outros materiais ins-

táveis, perigosos e prejudicáveis ao ambiente das mercadorias, 

resíduos, mercadorias pesadas, produtos químicos de uso exclu-

sivo, máquinas de perfuração, objectos de valor, montados nos 

meios de transporte especiais e contentores; design de software 

para computador (provisão de informações de perseguição e re-

latório em linha de importação-exportação, desalfandegamento, 

carregamento, estado e entrega das mercadorias); design de soft-

ware para computador (informações de perseguição e relatório 

em linha de frotas de transporte terrestre, aéreo, marítimo, por 

batelão e ferroviário das mercadorias).

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43336 類別： 9

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

產品：電腦軟體（用於計劃、管理、調控、監測貨物的進出

口及運送、海關清關、經紀業務、管理商業業務、風險管理和

評估事項，並用於對前述事項進行審計、跟蹤及生成海關數

據）。

商標構成：

商標編號：N/43337 類別： 35

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

服務：供應鏈及物流領域的諮詢、管理、審計及配送服務；

定購單管理及跟蹤服務；存貨流動優化、存貨管理、購貨、資

產優化、定單處理及資源利用服務；能源及礦業領域的諮詢、

物流、計劃、供應、管理及審計服務；近海支援服務；為他人

提供產品投放市場及初次公開展示服務；體育及娛樂項目管

理；存儲及倉儲合同管理服務；貨運投標方案管理；展覽及競

賽項目的物流；定單履行服務；全球貨運管理服務；安置費稅

務會計服務；雇員和人員的調動、有組織的房屋銷售、臨時住

房及學校調查服務；商業調查（調查內容包括雇員和人員的

調動、有組織的房屋銷售、臨時住房及與人員調動有關的學

校）；商業管理諮詢（在供應鏈和物流領域）；審計（在供應

Marca n.º N/43 336 Classe 9.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Produtos: software de computador (para planeamento, gestão, 

regulação, monitorização da importação-exportação e transpor-

te das mercadorias, desalfandegamento, actividades de correta-

gem, gestão de actividades comerciais, gestão de risco e assuntos 

de avaliação, e para proceder a auditoria, perseguição e geração 

de dados aduaneiros dos assuntos atrás referidos).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 337 Classe 35.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Serviços: serviços de consultadoria, gestão, auditoria e dis-

tribuição das áreas de cadeia de abastecimento e logística; 

serviços de gestão e perseguição de encomendas; serviços de 

optimização do fluxo do inventário, gestão do inventário, com-

pra de mercadorias, optimização dos bens, processamento das 

encomendas e utilização dos recursos; serviços de consultadoria, 

logística, planeamento, provisão, gestão e auditoria da área da 

energia e da indústria mineira; serviços de apoio offshore; pro-

visão de serviços de lançamento no mercado e exibição pública 

pela primeira das mercadorias por conta de outrem; gestão de 

eventos de desporto e de entretenimento; serviços de gestão de 

contratos de depósito e armazenamento; gestão de projectos de 

concurso da carga; logística dos eventos de exposições e com-

petições; serviços de cumprimento das encomendas; serviços 

de gestão da carga global; serviços de contabilidade fiscal das 

despesas de colocação; deslocação de empregados e pessoal, 

venda de casas organizada, habitações temporárias e serviços de 

pesquisa de escolas; pesquisa comercial (o conteúdo da pesquisa 

abrange a deslocação de empregados e pessoal, venda de casas 

organizada, habitações temporárias e escolas relacionadas com 

a deslocação do pessoal); consultadoria da gestão comercial 

(na área de cadeia de abastecimento e logística); auditoria (na 

área de cadeia de abastecimento e logística); consultadoria da 

gestão comercial (na área de venda de produtos); consultado-
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鏈和物流領域）；商業管理諮詢（在產品行銷領域）；商業管

理諮詢（在體育和娛樂項目方面）；商業管理輔助（在存儲和

倉儲合同方面）；商業管理（在全球貨運領域）；商業諮詢服

務（在能源和礦業領域）；審計（在能源和礦業領域）；商業

諮詢服務（在產品市場研發及產品配送方面）；商業研究（在

能源和礦業領域）；市場研究（在能源和礦業領域）；會計。

商標構成：

商標編號：N/43338 類別： 36

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

服務：海關經紀、海關清關及為與海關有關的事項準備文件

的服務；就進口商品向衛生主管部門辦理許可文件；貨運保險

仲介服務；貨物保險經紀；海關管理（海關清關服務）；海關

管理（為與海關有關的事項準備文件）；海關管理（就進口商

品向衛生主管部門辦理許可文件）。

商標構成：

商標編號：N/43339 類別： 37

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

服務：場地開發、工廠建設及工廠擴建的管理服務；建築服

務，即為集市和展覽會計劃、佈置及定制建築；建築物建造；

ria da gestão comercial (no campo de eventos desportivos e de 

entretenimento); assistência na gestão comercial (no campo dos 

contratos de depósito e armazenamento); gestão comercial (na 

área de transporte da carga global); serviços de consultadoria 

comercial (na área da energia e da indústria mineira); auditoria 

(na área da energia e da indústria mineira); serviços de consul-

tadoria comercial (no campo do desenvolvimento do mercado 

dos produtos e distribuição dos produtos); pesquisa comercial 

(na área da energia e da indústria mineira); estudos do mercado 

(na área da energia e da indústria mineira); contabilidade.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 338 Classe 36.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Serviços: serviços de corretagem alfandegária, desalfande-

gamento e serviços de preparação de documentos de assuntos 

relacionados com alfândegas; tratamento de documentos de 

autorização das mercadorias importadas junto das autoridades 

sanitárias; serviços de mediação de seguros do transporte das 

mercadorias; corretagem de seguros de mercadorias; gestão de 

alfândega (serviços de desalfandegamento); gestão de alfânde-

ga (preparação de documentos de assuntos relacionados com 

alfândegas); gestão de alfândega (tratamento de documentos de 

autorização das mercadorias importadas junto das autoridades 

sanitárias).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 339 Classe 37.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Serviços: serviços de gestão da exploração de locais, constru-

ção de fábrica e expansão de fábrica; serviços de construção, no-
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為集市和展覽會建造展棚和櫃檯；建築施工監督；商業攤位及

商店的建築。

商標構成：

商標編號：N/43340 類別： 39

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

服務：為貨運提供的陸地、空中、海上、駁船與鐵路運輸、

租船、經紀、路線選擇及配送服務；存貨貯存；物流領域的安

全管理、檢查、應急反應審計、合規、培訓、貼標、諮詢和顧

問服務；商品包裝及裝運；貯藏容器出租；旅行預訂；貨物、

廢品、重型貨物、專用化學品、鑽機、貴重物品、裝入特殊交

通工具及容器的商用敏感材料、有毒的、生態毒性的、腐蝕性

的、刺激性的、易燃的、放射性的、遺傳學的、生物學的及其

他不穩定、危險及破壞環境材料的運輸、貯藏及遞送；為博覽

會、展覽會及商業展覽提供管理及現場操控服務；貨物貯存；

卸貨；汽車運輸；空中運輸；船運貨物；鐵路運輸；運輸管

理；貨運管理；運輸管理（就物流領域提供的安全管理、貨物

檢查、場地檢查、路線檢查、與危險材料運輸有關的應急反應

計劃合規服務）；貨物遞送；為博覽會、展覽會、商業展覽提

供運輸服務；運輸資訊；貨運。

商標構成：

meadamente planeamento, decoração e encomenda de constru-

ção para feiras e exposições; construção de edifícios; construção 

de barracas e balcões para feiras e exposições; supervisão de 

obras de construção; construção de barracas comerciais e lojas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 340 Classe 39.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Serviços: provisão de serviços de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo, por batelão e ferroviário, aluguer de barcos, correta-

gem, escolha de rotas e distribuição para carga; armazenamento 

de stocks; serviços de gestão de segurança, inspecção, auditoria 

da resposta à emergência, cumprimento, formação, rotulação, 

consultadoria e aconselhamento da área logística; embalagem 

e carga e transporte de mercadorias; aluguer de contentores de 

armazenamento; reserva de viagens; transporte, armazenamen-

to e entrega de materiais sensíveis para fins comerciais, tóxicos, 

eco-tóxicos, corrosíveis, irritantes, inflamáveis, radioactivos, 

genéticos, biológicos e outros materiais instáveis, perigosos e 

prejudicáveis ao ambiente das mercadorias, resíduos, mercado-

rias pesadas, produtos químicos de uso exclusivo, máquinas de 

perfuração, objectos de valor, montados nos meios de transpor-

te especiais e contentores; provisão de serviços de gestão e de 

controlo «in loco» para feiras, exposições, exposições comer-

ciais; armazenamento de mercadorias; descarga de mercadorias; 

transporte por automóveis; transporte aéreo; transporte maríti-

mo de mercadorias; transporte ferroviário; gestão de transporte; 

gestão do transporte de carga; gestão de transporte (provisão 

de serviços cumpridores de planos da resposta à emergência 

relacionados com a gestão de segurança, inspecção de merca-

dorias, inspecção de locais, inspecção de rotas e transporte dos 

materiais perigosos da área logística); transporte de mercado-

rias; provisão de serviços de transporte para feiras, exposições, 

exposições comerciais; informações de transporte; transporte de 

mercadorias.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43341 類別： 42

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/12

服務：電腦服務，即為貨物進出口、海關清關、裝船、狀態

及交付提供線上跟蹤資訊和報告以及線上客戶支援；電腦服

務，即為他人提供線上供應鏈、存貨及貨運管理軟體；電腦服

務，即提供陸地、空中、海上、駁船及鐵路運輸隊的線上跟蹤

和報告；與貨物、廢品、重型貨物、專用化學品、鑽機、貴重

物品、裝入特殊交通工具及容器的商用敏感材料、有毒的、生

態毒性的、腐蝕性的、刺激性的、易燃的、放射性的、遺傳學

的、生物學的及其他不穩定、危險及破壞環境材料的運輸、貯

藏、包裝及裝卸有關的諮詢服務；電腦軟體設計（用於對貨物

進出口、海關清關、裝船、狀態及交付提供線上跟蹤資訊和報

告）；電腦軟體設計（用於對貨物陸運、空運、海上、駁船及

鐵路運輸隊的線上跟蹤資訊和報告）。

商標構成：

商標編號：N/43360 類別： 34

申請人：PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Qua i 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça.

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/15

產品：未加工或已加工煙草；煙草產品包括雪茄，香煙，小

香煙，吸煙者自捲香煙用煙草，煙斗用煙草，咀嚼用煙草，鼻

煙（煙草），“Kretek”香煙，無煙香煙，煙草代用品（非醫

Marca n.º N/43 341 Classe 42.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/12

Serviços: serviços de computadores, nomeadamente provisão 

de informações de perseguição e relatório em linha e apoio ao 

cliente em linha da importação-exportação, desalfandegamento, 

carregamento, estado e entrega das mercadorias; serviços de 

computadores, nomeadamente provisão de software de gestão 

em linha de cadeia de abastecimento, inventário e carga para 

outrem; serviços de computadores, nomeadamente provisão 

da perseguição e relatório em linha das frotas de transporte 

terrestre, aéreo, marítimo, por batelão e ferroviário; serviços de 

consultadoria relacionados com o transporte, armazenamento, 

embalagens e carga e descarga de materiais sensíveis para fins 

comerciais, tóxicos, eco-tóxicos, corrosíveis, irritantes, inflamá-

veis, radioactivos, genéticos, biológicos e outros materiais ins-

táveis, perigosos e prejudicáveis ao ambiente das mercadorias, 

resíduos, mercadorias pesadas, produtos químicos de uso exclu-

sivo, máquinas de perfuração, objectos de valor, montados nos 

meios de transporte especiais e contentores; design de software 

para computador (provisão de informações de perseguição e re-

latório em linha de importação-exportação, desalfandegamento, 

carregamento, estado e entrega das mercadorias); design de soft-

ware para computador (informações de perseguição e relatório 

em linha de frotas de transporte terrestre, aéreo, marítimo, por 

batelão e ferroviário das mercadorias).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 360 Classe 34.ª

Requerente: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Je-

anrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/15

Produtos: tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de 

tabaco incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para 

os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de 

cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», 

sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); artigos para 

fumadores, incluindo mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros 
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用）；煙具，包括捲煙紙及煙嘴，香煙用濾嘴，煙草罐，煙盒

和煙灰缸，煙斗，袖珍捲煙器，打火機；火柴。

商標構成：

優先權日期：2009/04/15；優先權國家/地區：瑞士；優先權

編號：54134/2009。

商標編號：N/43391 類別： 33

申請人：Sociedade Agrícola da Quinta da Lagoalva de 

Cima, S.A., Quinta da Lagoalva de Cima, 2090-222 Alpiarça, 

Portugal.

國籍：葡萄牙

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/16

產品：葡萄酒。

商標構成：

商標編號：N/43392 類別： 33

申請人：Sociedade Agrícola da Quinta da Lagoalva de 

Cima, S.A., Quinta da Lagoalva de Cima, 2090-222 Alpiarça, 

Portugal.

國籍：葡萄牙

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/16

產品：葡萄酒。

商標構成：

商標編號：N/43406 類別： 35

申請人：RECRUIT MANAGEMENT SOLUTIONS CO., 

LTD., 15-2, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachim-

bos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/04/15; País/Território de prioridade: 

Suíça; n.º de prioridade: 54134/2009.

Marca n.º N/43 391 Classe 33.ª

Requerente: Sociedade Agrícola da Quinta da Lagoalva de 

Cima, S.A., Quinta da Lagoalva de Cima, 2090-222 Alpiarça, 

Portugal.

Nacionalidade: portuguesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/16

Produtos: vinhos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 392 Classe 33.ª

Requerente: Sociedade Agrícola da Quinta da Lagoalva de 

Cima, S.A., Quinta da Lagoalva de Cima, 2090-222 Alpiarça, 

Portugal.

Nacionalidade: portuguesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/16

Produtos: vinhos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 406 Classe 35.ª

Requerente: RECRUIT MANAGEMENT SOLUTIONS 

CO., LTD., 15-2, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial
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申請日期：2009/06/17

服務：宣傳及廣告服務及提供與其相關的資訊；商業樣品分

發及提供與其相關的資訊；為產品推銷及提供推銷服務的代用

劵的簽發及管理及提供與其相關的資訊；售賣用積分卡或貿易

推銷用卡的簽發、管理及回扣及提供與其相關的資訊；商品籌

備及促銷及提供商品銷售服務的代理及提供與其相關的資訊；

發行商業郵票及提供與其相關的資訊；貿易管理分析或貿易管

理諮詢及提供與其相關的資訊；操作管理及提供與其相關的資

訊；人事及勞務管理及企業招聘活動的指導及諮詢及提供與其

相關的資訊；企業人員管理能力測試及提供與其相關的資訊；

市場調查及提供與其相關的資訊；提供關於產品銷售的資訊；

產品銷售協議的中介及調解及代表代理；提供關於產品銷售協

議的中介及調解及代表代理資訊；酒店貿易管理及提供與其相

關的資訊；職業介紹所及提供與其相關的資訊；提供關於職業

介紹所的資訊；拍賣及提供與其相關的資訊；出入口代理及提

供與其相關的資訊；安排報紙訂閱及提供與其相關的資訊；文

件複製及提供與其相關的資訊；速記服務及提供與其相關的資

訊；謄寫及提供與其相關的資訊；文件編地址及匯集及貼郵票

及寄送代理及提供與其相關的資訊；準備及提供地址錄及提供

與其相關的資訊；電腦、打字機、電報機及其他類似的辦公室

Data do pedido: 2009/06/17

Serviços: serviços de propaganda e de publicidade e seu for-

necimento de informações pertinentes relativas aos mesmos; 

distribuição de amostras comerciais e fornecimento de infor-

mação pertinente relativa à mesma; emissão e gestão de cupões 

para a promoção de vendas de bens e prestação de serviços de 

promoção e fornecimento de informações pertinentes relativas 

às mesmas; emissão, gestão e rebate de cartões de acumulação 

de pontos para venda ou para promoção de negócios e for-

necimento de informações pertinentes relativas aos mesmos; 

agências para o planeamento e promoção de venda de bens e 

prestação de serviços de promoção e fornecimento de infor-

mações pertinentes relativas às mesmas; emissão de selos co-

merciais e fornecimento de informações pertinentes relativas à 

mesma; análise de gestão de negócios ou consultoria de gestão 

de negócios e fornecimento de informação pertinente relativa 

às mesmas; gestão de operações e fornecimento de informação 

pertinente relativa à mesma; orientação e consultoria em gestão 

de assuntos de pessoal e laborais e actividades de recrutamento 

para empresas e fornecimento de informação pertinente re-

lativa às mesmas; testes de aptidão para gestão de pessoal de 

empresas e fornecimento de informação pertinente relativa aos 

mesmos; pesquisa de mercado e fornecimento de informação 

pertinente relativa à mesma; fornecimento de informação sobre 

vendas de produtos; agências de mediação e intermediação e 

representação de acordos de vendas de produtos; fornecimento 

de informação sobre agências de mediação e intermediação e 

representação de acordos de vendas de produtos; gestão de ne-

gócio de hotel e fornecimento de informação pertinente relativa 

à mesma; agências de emprego e fornecimento de informação 

pertinente relativas às mesmas; fornecimento de informação so-

bre agências de emprego; venda em leilão e fornecimento de in-

formação pertinente relativa à mesma; agências de importação- 

-exportação e fornecimento de informação pertinente relativa 

às mesmas; organização de subscrição de jornais e fornecimento 

de informação pertinente relativa à mesma; reprodução de do-

cumentos e fornecimento de informação pertinente relativa à 

mesma; serviços de estenografia e fornecimento de informação 

pertinente relativa aos mesmos; transcrições e fornecimento 

de informação pertinente relativa às mesmas; agências de en-

dereçamento e junção e selagem e expedição de documentos 

e fornecimento de informação pertinente relativa às mesmas; 

preparação e fornecimento de listas de endereços e forneci-

mento de informação pertinente relativa às mesmas; operação 

de computadores, máquinas de escrever, máquinas de telex e 

outras máquinas de escritório semelhantes e fornecimento de 

informação pertinente relativa à mesma; funções de escritório, 

nomeadamente arquivamento, em particular os documentos ou 

fitas magnéticas e fornecimento de informação pertinente rela-

tiva às mesmas; recepção para visitantes nos edifícios e forneci-



11252 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

用機器的操作及提供與其相關的資訊；辦公室事務，如文件或

磁帶的存檔及提供與其相關的資訊；樓房參觀訪客的接待及提

供與其相關的資訊；廣告材料出租及提供與其相關的資訊；打

字機和複印機和文章處理器出租及提供與其相關的資訊；一般

辦公室工作代理及提供與其相關的資訊；透過辦公室電腦處理

文件傳送的代理及提供與其相關的資訊；會計辦公室事務代理

及提供與其相關的資訊；提供關於公司的資訊及提供與其相關

的資訊；廣告空間出租及於互聯網網頁廣告服務及提供與其相

關的資訊；提供就業資訊及提供與其相關的資訊；有關工作能

力的諮詢及提供與其相關的資訊；工作能力測試（工作種類及

義務）及提供與其相關的資訊；重新僱佣應徵者指導及諮詢及

提供與其相關的資訊；售貨機出租及提供與其相關的資訊；關

於資訊數據庫用資料的建立及編輯及提供與其相關的資訊；工

作人員調派服務及提供與其相關的資訊；外判策劃及提供與相

關的資訊；臨時性工作代理及提供與其相關的資訊；責任合同

服務及提供與其相關的資訊；公司內關於外判的貿易管理和行

政和諮詢及提供與其相關的資訊；企業管理人員能力考試及提

供與其相關的資訊。

商標構成：

商標編號：N/43407 類別： 41

申請人：RECRUIT MANAGEMENT SOLUTIONS CO., 

LTD., 15-2, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

mento de informação pertinente relativa à mesma; aluguer de 

material publicitário e fornecimento de informação pertinente 

relativa ao mesmo; aluguer de máquinas de escrever e máquinas 

copiadoras e processadores de textos e fornecimento de infor-

mação pertinente relativa ao mesmo; agências de trabalho de 

escritório em geral e fornecimento de informação pertinente re-

lativa às mesmas; agências de processamento de transmissão de 

documentos através de computadores para escritórios e forne-

cimento de informação pertinente relativa às mesmas; agências 

de trabalho de escritório de contabilidade e fornecimento de 

informação pertinente relativa às mesmas; prestação de infor-

mações sobre companhias e fornecimento de informação per-

tinente relativa à mesma; aluguer de espaço para publicidade e 

serviços de publicidade nas páginas de internet e fornecimento 

de informação pertinente relativa ao mesmo; fornecimento de 

informação de emprego e fornecimento de informação perti-

nente relativa ao mesmo; consultoria sobre aptidão para tarefas 

e fornecimento de informação pertinente relativa à mesma; 

testes de aptidão para tarefas (tipos e deveres do trabalho) e 

fornecimento de informação pertinente relativa aos mesmos; 

orientação e consultoria para candidatos a reemprego e forne-

cimento de informação pertinente relativa à mesma; aluguer de 

máquinas de venda e fornecimento de informação pertinente 

relativa ao mesmo; informações sobre construção e edição de 

informação para base de dados informatizada e fornecimen-

to de informação pertinente relativa às mesmas; serviços de 

destacamento de trabalhadores e fornecimento de informação 

pertinente relativas aos mesmos; planeamento de outsourcing 

e fornecimento de informação pertinente relativa ao mesmo; 

agências de trabalho temporário e fornecimento de informação 

pertinente relativa às mesmas; serviços de contrato de deveres 

e fornecimento de informação pertinente relativa aos mesmos; 

gestão e administração e consultoria de negócios sobre outsourc-

ing em companhias e fornecimento de informação pertinente 

relativa às mesmas; provas de aptidão para pessoal de gestão de 

empresas e fornecimento de informação pertinente relativa às 

mesmas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 407 Classe 41.ª

Requerente: RECRUIT MANAGEMENT SOLUTIONS 

CO., LTD., 15-2, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial
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申請日期：2009/06/17

服務：經營彩票及提供與其相關的資訊；與藝術、手工藝、

運動或通識有關的教育及教學服務及提供與其相關的資訊；安

排、指導及組織文化或教育展覽及提供與其相關的資訊；安

排、舉行及組織培訓研討會、座談會及工作坊及提供與其相關

的資訊；安排、舉行及組織招聘研討會及提供與其相關的資

訊；在學校提供資訊；提供有關捐贈人類屍體作醫學研究的資

訊及提供與其相關的資訊；籌備捐贈人類屍體作醫學研究及提

供與其相關的資訊；動物訓練及提供與其相關的資訊；植物展

覽及提供與其相關的資訊；動物展覽及提供與其相關的資訊；

提供電子刊物及提供與其相關的資訊；透過電腦終端的文獻及

文件記錄的參考圖書館服務及提供與其相關的資訊；文獻及文

件記錄的參考圖書館的其他服務及提供與其相關的資訊；藝術

展覽及提供與其相關的資訊；向公眾開放的花園及提供與其相

關的資訊；向公眾開放的洞穴及提供與其相關的資訊；書籍及

雜誌出版及提供與其相關的資訊；策劃或安排電影展、表演、

戲劇及音樂表演及提供與其相關的資訊；電影演出、電影製作

或電影發行及提供與其相關的資訊；現場表演演出及提供與其

相關的資訊；戲劇公演或演出及提供與其相關的資訊；音樂表

演演出及提供與其相關的資訊；電台或電視節目製作及提供與

其相關的資訊；製作於教育、文化、娛樂或運動範疇的錄像影

Data do pedido: 2009/06/17

Serviços: operação de lotarias e fornecimento de informação 

pertinente relativa à mesma; serviços educacionais e de instru-

ção relativos ao ensino das artes, artesanato, desportivas ou de 

conhecimentos gerais e fornecimento de informação pertinente 

relativa aos mesmos; arranjo, condução e organização de expo-

sições culturais ou educativas e fornecimento de informação 

pertinente relativa aos mesmos; arranjo, realização e organi-

zação de seminários, palestras e «workshops» de formação e 

fornecimento de informação pertinente relativa aos mesmos; 

arranjo, realização e organização de seminários para recruta-

mento e fornecimento de informação pertinente relativa aos 

mesmos; fornecimento de informação em escolas; fornecimento 

de informação sobre doação de cadáveres humanos para a in-

vestigação médica e fornecimento de informação pertinente re-

lativa ao mesmo; preparação de doação de cadáveres humanos 

para a investigação médica e fornecimento de informação per-

tinente relativa à mesma; treino de animais e fornecimento de 

informação pertinente relativa ao mesmo; exposições de plantas 

e fornecimento de informação pertinente relativa às mesmas; 

exposições de animais e fornecimento de informação pertinente 

relativa às mesmas; fornecimento de publicações electrónicas 

e fornecimento de informação pertinente relativa ao mesmo; 

serviços de bibliotecas de referência para registos de literatura 

e de documentários por terminais de computador e forneci-

mento de informação pertinente relativa aos mesmos; outros 

serviços de bibliotecas de referência para registos de literatura 

e de documentários e fornecimento de informação pertinen-

te relativa aos mesmos; exposições de arte e fornecimento de 

informação pertinente relativa às mesmas; jardins para acesso 

público e fornecimento de informação pertinente relativa aos 

mesmos; grutas para acesso público e fornecimento de informa-

ção pertinente relativa às mesmas; publicação de livros e revis-

tas e fornecimento de informação pertinente relativa à mesma; 

planeamento ou arranjo de exibição de filmes, espectáculos, 

peças teatrais ou musicais e fornecimento de informação perti-

nente relativa ao mesmo; exibição de filme, produção de filme 

de cinema, ou distribuição de filme de cinema e fornecimento 

de informação pertinente relativa às mesmas; apresentação de 

exibição de espectáculo directo e fornecimento de informação 

pertinente relativa à mesma; direcção ou apresentação de peças 

e fornecimento de informação pertinente relativa às mesmas; 

apresentação de exibição musical e fornecimento de informação 

pertinente relativa à mesma; produção de programas de rádio 

ou televisão e fornecimento de informação pertinente relativa 

à mesma; produção de filme de videocassete nos domínios de 

educação, cultura, entretenimento ou desportos (não para fil-

mes, rádio ou televisão e não para propaganda e publicidade) 

e fornecimento de informação pertinente relativa à mesma; 

direcção de programas de rádio ou televisão e fornecimento de 
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帶（非用於電影、電台或電視節目，也非用於宣傳和廣告）及

提供與其相關的資訊；電台或電視節目的管理及提供與其相關

的資訊；用於電台或電視節目製作的視頻或音頻設備的操作及

提供與其相關的資訊；組織、管理或籌備運動競賽及提供與其

相關的資訊；組織、管理或籌備娛樂（電影、表演、戲劇、

音樂表演、運動、賽馬、自行車比賽、划船比賽及汽車比賽除

外）及提供與其相關的資訊；組織、管理或籌備賽馬及提供與

其相關的資訊；組織、管理或籌備自行車比賽及提供與其相關

的資訊；組織、管理或籌備划船比賽及提供與其相關的資訊；

組織、管理或籌備汽車比賽及提供與其相關的資訊；提供影音

工作室服務及提供與其相關的資訊；提供運動設施及提供與其

相關的資訊；提供娛樂設施及提供與其相關的資訊；提供電

影、表演、戲劇、音樂培訓或教學培訓用設施及提供與其相關

的資訊；演出座位預訂及提供與其相關的資訊；出租電影機器

及器具及提供與其相關的資訊；出租電影院電影及提供與其相

關的資訊；出租樂器及提供與其相關的資訊；出租運動設備及

提供與其相關的資訊；出租電視機及提供與其相關的資訊；出

租收音機及提供與其相關的資訊；出租書籍及提供與其相關的

資訊；出租錄製音頻碟或磁帶及提供與其相關的資訊；出租錄

製影像磁帶及提供與其相關的資訊；出租底片及提供與其相關

的資訊；出租正片及提供與其相關的資訊；出租玩具及提供與

informação pertinente relativa à mesma; operação de equipa-

mento de vídeo ou equipamento de áudio etc, para produção de 

rádio ou programas de televisão e fornecimento de informação 

pertinente relativa à mesma; organização, gestão ou preparação 

de competições desportivas e fornecimento de informação per-

tinente relativa às mesmas; organização, gestão ou preparação 

de entretenimento (excluindo em filmes, espectáculos, peças 

teatrais, exibições musicais, desportos, corridas de cavalo, corri-

das de bicicleta, corridas de barco e corridas de carro) e forne-

cimento de informação pertinente relativa às mesmas; organiza-

ção, gestão ou preparação de corridas de cavalo e fornecimento 

de informação pertinente relativa às mesmas;  organização, 

gestão ou preparação de corridas de bicicletas e fornecimen-

to de informação pertinente relativa às mesmas; organização, 

gestão ou preparação de corridas de barco e fornecimento de 

informação pertinente relativa às mesmas; organização, gestão 

ou marcação de corridas de carro e fornecimento de informa-

ção pertinente relativa às mesmas; fornecimento de serviços 

de estúdio de áudio ou vídeo e fornecimento de informação 

pertinente relativa ao mesmo; fornecimento de instalações des-

portivas e fornecimento de informação pertinente relativa ao 

mesmo; fornecimento de instalações de diversão e fornecimento 

de informação pertinente relativa ao mesmo; fornecimento de 

instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música 

ou formação escolar e fornecimento de informação pertinente 

relativa ao mesmo; reserva de lugares para espectáculo e for-

necimento de informação pertinente relativa à mesma; aluguer 

de máquinas e aparelhos cinematográficos e fornecimento de 

informação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de filmes de 

cinema e fornecimento de informação pertinente relativa ao 

mesmo; aluguer de instrumentos musicais e fornecimento de 

informação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de equipa-

mentos desportivos e fornecimento de informação pertinente 

relativa ao mesmo;  aluguer de televisores e fornecimento de in-

formação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de rádios e for-

necimento de informação pertinente relativa ao mesmo; aluguer 

de livros e fornecimento de informação pertinente relativa aos 

mesmos; aluguer de discos ou fitas magnéticas gravadas de som 

e fornecimento de informação pertinente relativa ao mesmo;  

aluguer de fitas magnéticas de imagem gravada e fornecimento 

de informação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de negati-

vos de filmes e fornecimento de informação pertinente relativa 

ao mesmo; aluguer de positivos de filmes e fornecimento de in-

formação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de brinquedos 

e fornecimento de informação pertinente relativa ao mesmo; 

aluguer de máquinas e aparelhos de diversão e fornecimento de 

informação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de máquinas 

e aparelhos de jogo e fornecimento de informação pertinente 

relativa ao mesmo; aluguer de pinturas e fornecimento de in-

formação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de obras de 
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其相關的資訊；出租娛樂機器及器具及提供與其相關的資訊；

出租遊戲機器及器具及提供與其相關的資訊；出租繪畫及提供

與其相關的資訊；出租書法作品及提供與其相關的資訊；攝影

及提供與其相關的資訊；傳譯服務及提供與其相關的資訊；翻

譯及提供與其相關的資訊；出租攝影機及提供與其相關的資

訊；出租光學機器及儀器及提供與其相關的資訊；製作主磁盤

及提供與其相關的資訊；關於寫歌、作曲及編曲的指導服務及

提供與其相關的資訊；透過電腦終端機利用電訊提供遊戲及提

供與其相關的資訊；提供在線音頻及視頻及提供與其相關的資

訊；提供在線音樂及提供與其相關的資訊。

商標構成：

商標編號：N/43408 類別： 35

申請人：RECRUIT MANAGEMENT SOLUTIONS CO., 

LTD., 15-2, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/17

服務：宣傳及廣告服務及提供與其相關的資訊；商業樣品分

發及提供與其相關的資訊；為產品推銷及提供推銷服務的代用

劵的簽發及管理及提供與其相關的資訊；售賣用積分卡或貿易

推銷用卡的簽發、管理及回扣及提供與其相關的資訊；商品籌

備及促銷及提供商品銷售服務的代理及提供與其相關的資訊；

發行商業郵票及提供與其相關的資訊；貿易管理分析或貿易管

理諮詢及提供與其相關的資訊；操作管理及提供與其相關的資

訊；人事及勞務管理及企業招聘活動的指導及諮詢及提供與其

caligrafia e fornecimento de informação pertinente relativa ao 

mesmo; fotografia e fornecimento de informação pertinente re-

lativa à mesma; interpretação linguística e fornecimento de in-

formação pertinente relativa à mesma; tradução e fornecimento 

de informação pertinente relativa à mesma; aluguer de câmaras 

e fornecimento de informação pertinente relativa ao mesmo; 

aluguer de máquinas ópticas e instrumentos e fornecimento de 

informação pertinente relativa ao mesmo; produção de discos 

master e fornecimento de informação pertinente relativa à mes-

ma;  serviços de instrução sobre escrita de canções, composição 

e arranjo da música e fornecimento de informação pertinente 

relativa aos mesmos; fornecimento de jogos utilizando teleco-

municações através de terminais de computador e fornecimento 

de informação pertinente relativa ao mesmo; fornecimento de 

áudio e vídeo «online» e fornecimento de informação pertinen-

te relativa ao mesmo; fornecimento de música «online» e forne-

cimento de informação pertinente relativa ao mesmo.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 408 Classe 35.ª

Requerente: RECRUIT MANAGEMENT SOLUTIONS 

CO., LTD., 15-2, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/17

Serviços: serviços de propaganda e de publicidade e seu for-

necimento de informações pertinentes relativas aos mesmos; 

distribuição de amostras comerciais e fornecimento de infor-

mação pertinente relativa à mesma; emissão e gestão de cupões 

para a promoção de vendas de bens e prestação de serviços de 

promoção e fornecimento de informações pertinentes relativas 

às mesmas; emissão, gestão e rebate de cartões de acumulação 

de pontos para venda ou para promoção de negócios e for-

necimento de informações pertinentes relativas aos mesmos; 

agências para o planeamento e promoção de venda de bens e 

prestação de serviços de promoção e fornecimento de infor-

mações pertinentes relativas às mesmas; emissão de selos co-

merciais e fornecimento de informações pertinentes relativas à 

mesma; análise de gestão de negócios ou consultoria de gestão 

de negócios e fornecimento de informação pertinente relativa 

às mesmas; gestão de operações e fornecimento de informação 

pertinente relativa à mesma; orientação e consultoria em gestão 

de assuntos de pessoal e laborais e actividades de recrutamento 
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相關的資訊；企業人員管理能力測試及提供與其相關的資訊；

市場調查及提供與其相關的資訊；提供關於產品銷售的資訊；

產品銷售協議的中介及調解及代表代理；提供關於產品銷售協

議的中介及調解及代表代理資訊；酒店貿易管理及提供與其相

關的資訊；職業介紹所及提供與其相關的資訊；提供關於職業

介紹所的資訊；拍賣及提供與其相關的資訊；出入口代理及提

供與其相關的資訊；安排報紙訂閱及提供與其相關的資訊；文

件複製及提供與其相關的資訊；速記服務及提供與其相關的資

訊；謄寫及提供與其相關的資訊；文件編地址及匯集及貼郵票

及寄送代理及提供與其相關的資訊；準備及提供地址錄及提供

與其相關的資訊；電腦、打字機、電報機及其他類似的辦公室

用機器的操作及提供與其相關的資訊；辦公室事務，如文件或

磁帶的存檔及提供與其相關的資訊；樓房參觀訪客的接待及提

供與其相關的資訊；廣告材料出租及提供與其相關的資訊；打

字機和複印機和文章處理器出租及提供與其相關的資訊；一般

辦公室工作代理及提供與其相關的資訊；透過辦公室電腦處理

文件傳送的代理及提供與其相關的資訊；會計辦公室事務代理

及提供與其相關的資訊；提供關於公司的資訊及提供與其相關

的資訊；廣告空間出租及於互聯網網頁廣告服務及提供與其相

關的資訊；提供就業資訊及提供與其相關的資訊；有關工作能

力的諮詢及提供與其相關的資訊；工作能力測試（工作種類及

para empresas e fornecimento de informação pertinente re-

lativa às mesmas; testes de aptidão para gestão de pessoal de 

empresas e fornecimento de informação pertinente relativa aos 

mesmos; pesquisa de mercado e fornecimento de informação 

pertinente relativa à mesma; fornecimento de informação sobre 

vendas de produtos; agências de mediação e intermediação e 

representação de acordos de vendas de produtos; fornecimento 

de informação sobre agências de mediação e intermediação e 

representação de acordos de vendas de produtos; gestão de ne-

gócio de hotel e fornecimento de informação pertinente relativa 

à mesma; agências de emprego e fornecimento de informação 

pertinente relativas às mesmas; fornecimento de informação so-

bre agências de emprego; venda em leilão e fornecimento de in-

formação pertinente relativa à mesma; agências de importação- 

-exportação e fornecimento de informação pertinente relativa 

às mesmas; organização de subscrição de jornais e fornecimento 

de informação pertinente relativa à mesma; reprodução de do-

cumentos e fornecimento de informação pertinente relativa à 

mesma; serviços de estenografia e fornecimento de informação 

pertinente relativa aos mesmos; transcrições e fornecimento 

de informação pertinente relativa às mesmas; agências de en-

dereçamento e junção e selagem e expedição de documentos 

e fornecimento de informação pertinente relativa às mesmas; 

preparação e fornecimento de listas de endereços e forneci-

mento de informação pertinente relativa às mesmas; operação 

de computadores, máquinas de escrever, máquinas de telex e 

outras máquinas de escritório semelhantes e fornecimento de 

informação pertinente relativa à mesma; funções de escritório, 

nomeadamente arquivamento, em particular os documentos ou 

fitas magnéticas e fornecimento de informação pertinente rela-

tiva às mesmas; recepção para visitantes nos edifícios e forneci-

mento de informação pertinente relativa à mesma; aluguer de 

material publicitário e fornecimento de informação pertinente 

relativa ao mesmo; aluguer de máquinas de escrever e máquinas 

copiadoras e processadores de textos e fornecimento de infor-

mação pertinente relativa ao mesmo; agências de trabalho de 

escritório em geral e fornecimento de informação pertinente re-

lativa às mesmas; agências de processamento de transmissão de 

documentos através de computadores para escritórios e forne-

cimento de informação pertinente relativa às mesmas; agências 

de trabalho de escritório de contabilidade e fornecimento de 

informação pertinente relativa às mesmas; prestação de infor-

mações sobre companhias e fornecimento de informação per-

tinente relativa à mesma; aluguer de espaço para publicidade e 

serviços de publicidade nas páginas de internet e fornecimento 

de informação pertinente relativa ao mesmo; fornecimento de 

informação de emprego e fornecimento de informação perti-

nente relativa ao mesmo; consultoria sobre aptidão para tarefas 

e fornecimento de informação pertinente relativa à mesma; 

testes de aptidão para tarefas (tipos e deveres do trabalho) e 
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義務）及提供與其相關的資訊；重新僱佣應徵者指導及諮詢及

提供與其相關的資訊；售貨機出租及提供與其相關的資訊；關

於資訊數據庫用資料的建立及編輯及提供與其相關的資訊；工

作人員調派服務及提供與其相關的資訊；外判策劃及提供與相

關的資訊；臨時性工作代理及提供與其相關的資訊；責任合同

服務及提供與其相關的資訊；公司內關於外判的貿易管理和行

政和諮詢及提供與其相關的資訊；企業管理人員能力考試及提

供與其相關的資訊。

商標構成：

商標編號：N/43409 類別： 41

申請人：RECRUIT MANAGEMENT SOLUTIONS CO., 

LTD., 15-2, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/17

服務：經營彩票及提供與其相關的資訊；與藝術、手工藝、

運動或通識有關的教育及教學服務及提供與其相關的資訊；安

排、指導及組織文化或教育展覽及提供與其相關的資訊；安

排、舉行及組織培訓研討會、座談會及工作坊及提供與其相關

的資訊；安排、舉行及組織招聘研討會及提供與其相關的資

訊；在學校提供資訊；提供有關捐贈人類屍體作醫學研究的資

訊及提供與其相關的資訊；籌備捐贈人類屍體作醫學研究及提

供與其相關的資訊；動物訓練及提供與其相關的資訊；植物展

覽及提供與其相關的資訊；動物展覽及提供與其相關的資訊；

fornecimento de informação pertinente relativa aos mesmos; 

orientação e consultoria para candidatos a reemprego e forne-

cimento de informação pertinente relativa à mesma; aluguer de 

máquinas de venda e fornecimento de informação pertinente 

relativa ao mesmo; informações sobre construção e edição de 

informação para base de dados informatizada e fornecimen-

to de informação pertinente relativa às mesmas; serviços de 

destacamento de trabalhadores e fornecimento de informação 

pertinente relativas aos mesmos; planeamento de outsourcing 

e fornecimento de informação pertinente relativa ao mesmo; 

agências de trabalho temporário e fornecimento de informação 

pertinente relativa às mesmas; serviços de contrato de deveres 

e fornecimento de informação pertinente relativa aos mesmos; 

gestão e administração e consultoria de negócios sobre outsourc-

ing em companhias e fornecimento de informação pertinente 

relativa às mesmas; provas de aptidão para pessoal de gestão de 

empresas e fornecimento de informação pertinente relativa às 

mesmas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 409 Classe 41.ª

Requerente: RECRUIT MANAGEMENT SOLUTIONS 

CO., LTD., 15-2, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/17

Serviços: operação de lotarias e fornecimento de informação 

pertinente relativa à mesma; serviços educacionais e de instru-

ção relativos ao ensino das artes, artesanato, desportivas ou de 

conhecimentos gerais e fornecimento de informação pertinente 

relativa aos mesmos; arranjo, condução e organização de expo-

sições culturais ou educativas e fornecimento de informação 

pertinente relativa aos mesmos; arranjo, realização e organi-

zação de seminários, palestras e «workshops» de formação e 

fornecimento de informação pertinente relativa aos mesmos; 

arranjo, realização e organização de seminários para recruta-

mento e fornecimento de informação pertinente relativa aos 

mesmos; fornecimento de informação em escolas; fornecimento 

de informação sobre doação de cadáveres humanos para a in-

vestigação médica e fornecimento de informação pertinente re-

lativa ao mesmo; preparação de doação de cadáveres humanos 

para a investigação médica e fornecimento de informação per-

tinente relativa à mesma; treino de animais e fornecimento de 

informação pertinente relativa ao mesmo; exposições de plantas 

e fornecimento de informação pertinente relativa às mesmas; 
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提供電子刊物及提供與其相關的資訊；透過電腦終端的文獻及

文件記錄的參考圖書館服務及提供與其相關的資訊；文獻及文

件記錄的參考圖書館的其他服務及提供與其相關的資訊；藝術

展覽及提供與其相關的資訊；向公眾開放的花園及提供與其相

關的資訊；向公眾開放的洞穴及提供與其相關的資訊；書籍及

雜誌出版及提供與其相關的資訊；策劃或安排電影展、表演、

戲劇及音樂表演及提供與其相關的資訊；電影演出、電影製作

或電影發行及提供與其相關的資訊；現場表演演出及提供與其

相關的資訊；戲劇公演或演出及提供與其相關的資訊；音樂表

演演出及提供與其相關的資訊；電台或電視節目製作及提供與

其相關的資訊；製作於教育、文化、娛樂或運動範疇的錄像影

帶（非用於電影、電台或電視節目，也非用於宣傳和廣告）及

提供與其相關的資訊；電台或電視節目的管理及提供與其相關

的資訊；用於電台或電視節目製作的視頻或音頻設備的操作及

提供與其相關的資訊；組織、管理或籌備運動競賽及提供與其

相關的資訊；組織、管理或籌備娛樂（電影、表演、戲劇、

音樂表演、運動、賽馬、自行車比賽、划船比賽及汽車比賽除

外）及提供與其相關的資訊；組織、管理或籌備賽馬及提供與

其相關的資訊；組織、管理或籌備自行車比賽及提供與其相關

的資訊；組織、管理或籌備划船比賽及提供與其相關的資訊；

組織、管理或籌備汽車比賽及提供與其相關的資訊；提供影音

工作室服務及提供與其相關的資訊；提供運動設施及提供與其

exposições de animais e fornecimento de informação pertinente 

relativa às mesmas; fornecimento de publicações electrónicas 

e fornecimento de informação pertinente relativa ao mesmo; 

serviços de bibliotecas de referência para registos de literatura 

e de documentários por terminais de computador e forneci-

mento de informação pertinente relativa aos mesmos; outros 

serviços de bibliotecas de referência para registos de literatura 

e de documentários e fornecimento de informação pertinen-

te relativa aos mesmos; exposições de arte e fornecimento de 

informação pertinente relativa às mesmas; jardins para acesso 

público e fornecimento de informação pertinente relativa aos 

mesmos; grutas para acesso público e fornecimento de informa-

ção pertinente relativa às mesmas; publicação de livros e revis-

tas e fornecimento de informação pertinente relativa à mesma; 

planeamento ou arranjo de exibição de filmes, espectáculos, 

peças teatrais ou musicais e fornecimento de informação perti-

nente relativa ao mesmo; exibição de filme, produção de filme 

de cinema, ou distribuição de filme de cinema e fornecimento 

de informação pertinente relativa às mesmas; apresentação de 

exibição de espectáculo directo e fornecimento de informação 

pertinente relativa à mesma; direcção ou apresentação de peças 

e fornecimento de informação pertinente relativa às mesmas; 

apresentação de exibição musical e fornecimento de informação 

pertinente relativa à mesma; produção de programas de rádio 

ou televisão e fornecimento de informação pertinente relativa 

à mesma; produção de filme de videocassete nos domínios de 

educação, cultura, entretenimento ou desportos (não para fil-

mes, rádio ou televisão e não para propaganda e publicidade) 

e fornecimento de informação pertinente relativa à mesma; 

direcção de programas de rádio ou televisão e fornecimento de 

informação pertinente relativa à mesma; operação de equipa-

mento de vídeo ou equipamento de áudio etc, para produção de 

rádio ou programas de televisão e fornecimento de informação 

pertinente relativa à mesma; organização, gestão ou preparação 

de competições desportivas e fornecimento de informação per-

tinente relativa às mesmas; organização, gestão ou preparação 

de entretenimento (excluindo em filmes, espectáculos, peças 

teatrais, exibições musicais, desportos, corridas de cavalo, corri-

das de bicicleta, corridas de barco e corridas de carro) e forne-

cimento de informação pertinente relativa às mesmas; organiza-

ção, gestão ou preparação de corridas de cavalo e fornecimento 

de informação pertinente relativa às mesmas;  organização, 

gestão ou preparação de corridas de bicicletas e fornecimen-

to de informação pertinente relativa às mesmas; organização, 

gestão ou preparação de corridas de barco e fornecimento de 

informação pertinente relativa às mesmas; organização, gestão 

ou marcação de corridas de carro e fornecimento de informa-

ção pertinente relativa às mesmas; fornecimento de serviços 

de estúdio de áudio ou vídeo e fornecimento de informação 

pertinente relativa ao mesmo; fornecimento de instalações des-
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相關的資訊；提供娛樂設施及提供與其相關的資訊；提供電

影、表演、戲劇、音樂培訓或教學培訓用設施及提供與其相關

的資訊；演出座位預訂及提供與其相關的資訊；出租電影機器

及器具及提供與其相關的資訊；出租電影院電影及提供與其相

關的資訊；出租樂器及提供與其相關的資訊；出租運動設備及

提供與其相關的資訊；出租電視機及提供與其相關的資訊；出

租收音機及提供與其相關的資訊；出租書籍及提供與其相關的

資訊；出租錄製音頻碟或磁帶及提供與其相關的資訊；出租錄

製影像磁帶及提供與其相關的資訊；出租底片及提供與其相關

的資訊；出租正片及提供與其相關的資訊；出租玩具及提供與

其相關的資訊；出租娛樂機器及器具及提供與其相關的資訊；

出租遊戲機器及器具及提供與其相關的資訊；出租繪畫及提供

與其相關的資訊；出租書法作品及提供與其相關的資訊；攝影

及提供與其相關的資訊；傳譯服務及提供與其相關的資訊；翻

譯及提供與其相關的資訊；出租攝影機及提供與其相關的資

訊；出租光學機器及儀器及提供與其相關的資訊；製作主磁盤

及提供與其相關的資訊；關於寫歌、作曲及編曲的指導服務及

提供與其相關的資訊；透過電腦終端機利用電訊提供遊戲及提

供與其相關的資訊；提供在線音頻及視頻及提供與其相關的資

訊；提供在線音樂及提供與其相關的資訊。

商標構成：

portivas e fornecimento de informação pertinente relativa ao 

mesmo; fornecimento de instalações de diversão e fornecimento 

de informação pertinente relativa ao mesmo; fornecimento de 

instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música 

ou formação escolar e fornecimento de informação pertinente 

relativa ao mesmo; reserva de lugares para espectáculo e for-

necimento de informação pertinente relativa à mesma; aluguer 

de máquinas e aparelhos cinematográficos e fornecimento de 

informação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de filmes de 

cinema e fornecimento de informação pertinente relativa ao 

mesmo; aluguer de instrumentos musicais e fornecimento de 

informação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de equipa-

mentos desportivos e fornecimento de informação pertinente 

relativa ao mesmo;  aluguer de televisores e fornecimento de in-

formação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de rádios e for-

necimento de informação pertinente relativa ao mesmo; aluguer 

de livros e fornecimento de informação pertinente relativa aos 

mesmos; aluguer de discos ou fitas magnéticas gravadas de som 

e fornecimento de informação pertinente relativa ao mesmo;  

aluguer de fitas magnéticas de imagem gravada e fornecimento 

de informação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de negati-

vos de filmes e fornecimento de informação pertinente relativa 

ao mesmo; aluguer de positivos de filmes e fornecimento de in-

formação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de brinquedos 

e fornecimento de informação pertinente relativa ao mesmo; 

aluguer de máquinas e aparelhos de diversão e fornecimento de 

informação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de máquinas 

e aparelhos de jogo e fornecimento de informação pertinente 

relativa ao mesmo; aluguer de pinturas e fornecimento de in-

formação pertinente relativa ao mesmo; aluguer de obras de 

caligrafia e fornecimento de informação pertinente relativa ao 

mesmo; fotografia e fornecimento de informação pertinente re-

lativa à mesma; interpretação linguística e fornecimento de in-

formação pertinente relativa à mesma; tradução e fornecimento 

de informação pertinente relativa à mesma; aluguer de câmaras 

e fornecimento de informação pertinente relativa ao mesmo; 

aluguer de máquinas ópticas e instrumentos e fornecimento de 

informação pertinente relativa ao mesmo; produção de discos 

master e fornecimento de informação pertinente relativa à mes-

ma;  serviços de instrução sobre escrita de canções, composição 

e arranjo da música e fornecimento de informação pertinente 

relativa aos mesmos; fornecimento de jogos utilizando teleco-

municações através de terminais de computador e fornecimento 

de informação pertinente relativa ao mesmo; fornecimento de 

áudio e vídeo «online» e fornecimento de informação pertinen-

te relativa ao mesmo; fornecimento de música «online» e forne-

cimento de informação pertinente relativa ao mesmo.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43418 類別： 37

申請人：Candy Hoover group S.r.l., Gias, 30 rue Yves 

Lacelle-Rosières, 18400 Lunery, France.

國籍：法國

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/19

服務：家庭電器設備、冷藏及烹調設備的設置、保養及修

理；廚房器具的設置；提供關於家庭電器及設備的修理的資

訊。

商標構成：

商標編號：N/43427 類別： 3

申請人：NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMITED, 

54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/19

產品：洗髮液；沐浴液，香皂，個人用衛生用品；精油；化

妝品；香水；防曬劑；清洗用產品；沐浴用化裝產品；衛生用

爽身粉；沐浴後用乳霜及啫喱；止汗劑；嬰兒沐浴製劑（非醫

用）；身體用乳霜（非醫用）；嬰兒用乳液及油；嬰兒用小毛

巾；沐浴珠；沐浴用濃縮劑、乳霜、晶體、方粒、香精、泡

沫、啫喱、乳液、油的濃縮劑、油、鹽、珠狀和粉末，全部非

醫用；口氣清新噴霧劑；沐浴用啫喱泡；清潔、擦亮、去漬及

研磨製劑；化妝品和卸妝用產品；化妝品套裝；護膚用化妝品

製劑；牙膏，個人用除臭劑；指甲銼；潔面產品，假睫毛；假

指甲；沐浴及淋浴用泡沫製劑；化妝用的亮光劑；頭髮護理產

品，包括洗髮劑和護髮素；染髮劑；噴髮膠；護手霜；香；化

妝用乳液；護甲產品；指甲油；灼傷用乳霜（非醫用）香料和

香精產品；含肥皂的製劑；護膚產品；臨時紋身；浸化妝水的

紙巾及小毛巾；牙膏，全屬第3類。

Marca n.º N/43 418 Classe 37.ª

Requerente: Candy Hoover group S.r.l., Gias, 30 rue Yves 

Lacelle-Rosières, 18400 Lunery, France.

Nacionalidade: francesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/19

Serviços: instalação, manutenção e reparação de aparelhos 

electrodomésticos e de aparelhos de refrigeração e para cozi-

nhar; instalação de equipamento de cozinha; fornecimento de 

informação sobre a reparação de electrodomésticos e aparelhos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 427 Classe 3.ª

Requerente: NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMIT-

ED, 54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/19

Produtos: champôs; preparações para banho, sabão, artigos 

de higiene pessoal; óleos de essências; cosméticos; perfumes; 

protectores solares; produtos para lavagem; produtos cosmé-

ticos para banhos; pó de talco, para uso higiénico; cremes pós 

de banho e géis; antitranspirantes; preparações para banho de 

bebé (para uso não médico); cremes para bebé (para uso não 

médico); loções e óleos para bebé; toalhetes para bebé; pérolas 

de banho; concentrados para banho, cremes, cristais, cubos, es-

sências, espumas, géis, loções, concentrados de óleos, óleos, sais, 

pérolas e pós, todos não medicados; aerossóis para refrescar o 

hálito; bolas de gel de banho; preparações para limpar, polir, 

desengordurar e raspar; cosméticos e produtos para remoção 

de maquilhagem; conjuntos de cosméticos; preparações cosmé-

ticas para cuidado da pele; dentífricos, desodorizantes para uso 

pessoal; lima das unhas; produtos de limpeza facial, pestanas 

postiças; unhas postiças; preparações de espuma para o banho e 

duche; brilho para fins cosméticos; produtos para tratamento de 

cabelo, incluindo loções capilares e amaciadores; tinta para ca-

belos; lacas para cabelos; creme para mãos; incenso; loções para 

fins cosméticos; produtos para tratamento de unhas; vernizes de 

unhas; cremes para assaduras (para uso não médico), produtos 

de perfumaria e fragrâncias; preparações com sabonete; produ-

tos para tratamento de pele; tatuagens temporárias; lenços de 

papel e toalhetes impregnados com loções cosméticas; dentífri-

cos, tudo incluído nesta classe 3.ª
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商標構成：

商標編號：N/43429 類別： 14

申請人：NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMITED, 

54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業

申請日期：2009/06/19

產品：珠寶；人造珠寶；掛牆鐘；鐘錶；裝飾別針；錶帶；

飾物；手鐲；耳環；貴重金屬及其合金以及不屬別類的未加工

或半加工貴重金屬物品；寶石；計時儀器及精密計時器；貴重

金屬製雕像及小塑像；手鐲；珠寶盒；胸針；鏈；首飾；服裝

用首飾；手工藝珠寶套裝；貴重金屬製裝飾小塑像；個人用的

裝飾品（飾物或珠寶）；錶盤；珠寶仿造品；時尚首飾；友誼

指環；寶石；黃金；珠寶頭飾；黃金仿造品；首飾盒；鑰匙

鏈，鑰匙飾物，鍍有貴重金屬或貴重金屬或人造貴重金屬製的

鑰匙圈；標籤鈕扣，貴重金屬製徽章或別針；扣；獎牌；珠寶

吊墜；塑料製珠寶；飾品盒；錶殼；貴重金屬製藝術品，全屬

第14類。

商標構成：

商標編號：N/43432 類別： 21

申請人：NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMITED, 

54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業

申請日期：2009/06/19

產品：瓶；餐盒；高腳酒杯；飲料用容器；刀、叉和匙除外

的餐具；家庭或廚房用烹調容器；瓷器餐具；牙刷；廚房用

具；不屬別類的中國瓷器、陶器、陶瓷、陶土或玻璃物品及用

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 429 Classe 14.ª

Requerente: NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMIT-

ED, 54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/06/19

Produtos: joalharia; jóias de imitação; relógios de parede; 

relógios; alfinetes decorativos, pulseiras de relógio; adornos; 

pulseiras; brincos; metais preciosos e suas ligas e bens em metais 

preciosos em bruto ou semitrabalhados, não incluídos noutras 

classes; pedras preciosas; instrumentos horológicos e cronomé-

tricos; figuras e estatuetas em metais preciosos; pulseiras; caixas 

para joalharia; alfinetes de peito; correntes; bijutaria; bijutaria 

para vestuário; conjuntos para joalharia artesanal; estatueta 

decorativa de metais preciosos; artigos decorativos (bijutaria 

ou joalharia) para o uso pessoal; mostradores relojoaria; joa-

lharia de imitação; joalharia de estilo; anéis de amizade; pedras 

preciosas; ouro; ornamentos de joalharia para cabelo; imitações 

de ouro; guarda-jóias; correntes de chaves, adornos de chaves, 

porta-chaves revestidos com metais preciosos ou de metais pre-

ciosos ou de fantasia; botão etiqueta, emblemas ou alfinetes em 

metais preciosos; fechos; medalhas; pendentes de joalharia; joa-

lharia de plástico; caixas de adorno; estojos para relógios; obras 

de arte de metal precioso, tudo incluído na classe 14.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 432 Classe 21.ª

Requerente: NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMIT-

ED, 54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/06/19

Produtos: garrafas; lancheiras, taças; recipientes para bebidas; 

louças de mesa que não sejam facas, garfos e colheres; recipien-

tes de cozinha para uso doméstico ou cozinha; louça em cerâmi-
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品；用於蛋糕裝飾和製作的物品；家庭或廚房用的瓷器、陶

器、陶瓷、陶土或玻璃物品；家庭或廚房用木製物品；兒童用

浴盆（便攜式）；模子；浴缸用刷；浴室用容器；飲料用容

器；餅乾模具；高腳酒杯；家庭、廚房或家用盒；蛋糕模具；

家庭、廚房或家用陶瓷製品；中式餐具；非紙或布製的杯墊；

梳子；肥皂盒；刷子（畫筆除外）；烹調用具，刀架；飲料容

器架，高腳酒杯，紙、塑料或聚苯乙烯製的碟；家庭用飲料和

食品容器；飲料容器；蛋杯；頭髮用刷；頭髮用梳；肥皂用

座；牙刷用座；冰塊模具和托盤；壺；廚房設備；有柄的杯

子；紙杯；紙碟；烹調用具；有柄的杯子；紙杯；紙碟；野

餐用籃；野餐用設備；塑膠盒；塑膠碟和餐具；塑膠桌布和餐

具；塑膠用具，全屬第21類。

商標構成：

商標編號：N/43433 類別： 24

申請人：NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMITED, 

54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業

申請日期：2009/06/19

產品：紡織品製的毛巾；床上用品，桌布及浴衣；床上用

品；床罩；布料；枕頭套；紡織品或塑料窗簾；非紙製獨立桌

墊；紡織品或塑料浴簾；非紙製桌布；紡織品；紡織品製掛

毯；不屬別類的紡織品和紡織產品；桌子用罩套；除服裝外的

浴衣；床單；織物；紡織品製面巾；非紙製旗幟；紡織品或塑

料製傢俱用罩；紡織品製手帕；布製標籤；傢俱用罩套；床墊

ca; escovas dos dentes; utensílios da cozinha; objectos e artigos 

de louça da China, faianças, porcelana, terracota ou vidro não 

incluídos noutras classes, artigos para uso na decoração de bolo 

e confecção: artigos da China, faianças, porcelana, terracota ou 

vidro para uso doméstico ou na cozinha; artigos de madeira 

para uso doméstico ou na cozinha; banheiras para criança (por-

táteis); formas; escovas para banheira; receptáculos para casa de 

banho; recipientes de bebida; moldes para biscoito; taças; caixas 

para uso doméstico, na cozinha ou em casa; moldes para bolos; 

cerâmicas para finalidades domésticas, na cozinha ou em casa; 

louça chinesa para mesa; bases para copo de outro material que 

não de papel ou de tecido; pentes; saboneteiras; escovas (excepto 

escovas de pintura); utensílios de cozinha, suportes de cutela-

ria; suportes de recipientes para bebidas, taças, pratos e louças 

de papel, plástico ou poliestireno; recipientes domésticos para 

bebidas e comida, recipientes para bebida, taças para ovo; esco-

vas de cabelo; pentes de cabelo; suportes para sabão; suportes 

para escova de dentes; moldes e tabuleiros para cubos de gelo; 

jarros; equipamento de cozinha, canecas; copos de papel; pratos 

de papel; utensílios de cozinha; canecas; copos de papel; pratos 

de papel; cestos de piquenique; equipamento para piquenique; 

caixas de plástico; pratos e talheres plásticos; toalhas de mesa e 

louça de mesa de plástico; utensílios de plástico tudo incluído na 

classe 21.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 433 Classe 24.ª

Requerente: NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMIT-

ED, 54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/06/19

Produtos: toalhas em matérias têxteis; roupa de cama, de 

mesa e de banho; roupa de cama; cobertas de cama; panos; capas 

para almofadas, cortinas em matérias têxteis ou plásticas; bases 

individuais de mesa sem ser em papel; cortinas de chuveiro em 

matérias têxteis ou plásticas; toalhas de mesa que não sejam em 

papel; têxteis; tapeçarias para parede em matéria têxtil; têxteis e 

produtos em matéria têxtil não incluídos em outras classes; ca-

pas para mesa; roupa de banho à excepção de vestuário; colchas 

de cama; tecidos; toalhas de rosto em matéria têxtil; bandeiras 

que não sejam de papel; coberturas para mobílias em matéria 

têxtil ou plástica; lenços de bolso em matéria têxtil; etiquetas 

em tecido; capas soltas para mobílias; capas de colchão; fronhas 
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用罩套；枕套；紡織品替代物的塑膠材料；紡織品床單；紡織

品或塑料製浴簾；非紙製桌布；非紙製桌套；紡織品製餐巾；

餐桌長條桌布；紡織材料；旅行用毛毯，全屬第24類。

商標構成：

商標編號：N/43435 類別： 26

申請人：NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMITED, 

54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業

申請日期：2009/06/19

產品：頭飾；髮箍；髮夾；髮帶；非貴重金屬製徽章；胸針

（服裝配件）；刺繡；帽子用非貴重金屬製飾品；紡織品裝飾

用的熱黏合件；絲帶；飾邊和刺繡；編帶；鈕扣及扣環；別針

及縫針；人造花；非貴重金屬製徽章；非紡織品製徽章；黏合

件；紡織材料應用品；刺繡用品；用作衣服部件的普通金屬物

件；髮夾；服裝和鞋用帶扣；吊帶扣；用作衣服配件的胸針及

扣；釘在服裝上的鈕扣；腰帶扣；衣服用扣釘；非貴重金屬製

俱樂部徽章；縫紉用套裝；裝飾帶；頭髮用彈性布帶及帶；刺

繡徽章；刺繡用轉印紙；刺繡補丁；服飾用品；頭髮用帶、

網、扣和夾；髮帶；帽子用飾品及別針（非貴重金屬的）；紡

織品裝飾用的熱黏合件；西服翻領用徽章，非貴重金屬的鈕扣

和別針；衣服標示用的紡織品識別標籤；服裝用裝飾徽章及鈕

扣；服裝用裝飾標籤及鈕扣；衣服、鞋及帽用飾品（非貴重金

屬的）；頭髮用橡皮圈；勛章用帶；非貴重金屬製服裝用紀念

徽章；服裝用珠片；非貴重金屬製裝飾用珠片；頭髮裝飾用

棒；漿熨用紡織品補丁；適用於織物的模印；服裝用飾帶；假

髮，全屬第26類。

de almofada; matérias plásticas sucedâneas de tecido; lençóis 

têxteis; cortinas de chuveiro em matéria têxtil ou plásticas; toa-

lhas de mesa que não sejam de papel; cobertas de mesa que não 

sejam em papel; guardanapos de mesa em matéria têxtil; cami-

nhos de mesa; matéria têxtil; manias de viagem, tudo incluído na 

classe 24.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 435 Classe 26.ª

Requerente: NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMIT-

ED, 54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/06/19

Produtos: enfeites para o cabelo; arcos para o cabelo, pinças 

para os cabelos; fitas para o cabelo; emblemas não em metais 

preciosos; alfinetes de peito [acessórios de vestuário]; bordados; 

ornamentos para chapéus, que não sejam em metais preciosos; 

peças coláveis a quente para a decoração de artigos têxteis; fitas; 

galões e bordados; laços; botões e colchetes; alfinetes e agulhas; 

flores artificiais; emblemas que não em metais preciosos; em-

blemas de matéria têxtil; peças coláveis; aplicações de matéria 

têxtil; artigos para uso em bordados; artigos de metal comum 

para uso como partes de roupa; pinças para os cabelos; fivela do 

cinto para vestuário e calçado; fivelas para suspensórios; alfine-

tes de peito e fivelas para uso como acessórios de roupa; botões 

para pregar ao vestuário; fivelas para cintos; grampos para rou-

pa; emblemas de clube não em metais preciosos; conjuntos para 

costura; faixas decorativas; faixas e fitas elásticas de cabelo; em-

blemas bordados; decalcomias bordadas; remendos bordados; 

artigos de retrosaria; fitas, redes, fechos e grampos de cabelo; 

fitas para o cabelo; ornamentos e alfinetes para chapéus (não 

em metais preciosos); peças coláveis a quente para a decoração 

de artigos têxteis; emblemas de lapela, botões e alfinetes, não 

em metais preciosos, etiquetas de identificação de matéria têxtil 

para indicação de roupa; emblemas e botões decorativos para 

vestuário; etiquetas e botões ornamentais de uso para vestuário; 

ornamentos para roupa, sapatos e chapéus (não em metais pre-

ciosos); elástico de cabelo; faixas de condecoração; emblemas de 

recordação para vestuário, não em metais preciosos; lantejoulas 

para vestuário; lantejoulas para decoração, não em metais pre-

ciosos; paus de enfeite de cabelo; remendos de matéria têxtil 

para engomar; estampados para aplicação em tecidos; galões 

para vestuário; perucas, tudo incluído na classe 26.ª
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商標構成：

商標編號：N/43437 類別： 29

申請人：NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMITED, 

54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業

申請日期：2009/06/19

產品：乳酪；奶製品；以奶為主的乳類飲料；以水果為主的

茶點；屬此類別的茶點；已加工的堅果；以堅果為主的茶點；

水果沙拉；水果果凍；燉水果；蜜餞；人食用的蛋白質；奶

油；芝士；牛、羊、小牛和豬肉，及其製品或以其為主的產

品；肉、魚、家禽和野味及其製品或以其為主的產品；肉汁；

乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍；蜜餞；蛋；牛奶；食用油及

油脂；牛油；馬鈴薯薯片；水果片；海鮮；屬此類別的已烹調

及預先烹調的餐食和茶點（小吃）；以肉類、水果、蔬菜或肉

類替代品為主的已製備餐食和茶點（小吃）；套餐；冰凍水果

和蔬菜；預先切好的水果和蔬菜，包括預切好的新鮮及可即時

食用的水果和蔬菜；冷藏水果和蔬菜；冷藏水果；罐頭食品；

水果罐頭；蔬菜罐頭；肉類罐裝；蔬菜沙拉；豆腐；核桃仁；

蔬菜；含奶及其他乳製品和有關替代品的預製餐食；香味奶；

屬此類別的奶替代品，包括含有豆奶或豆奶提取物的飲料；牛

奶替代品；湯；屬此類別的飲料；豆類；以乳酪及肉類替代品

為主的大豆衍生食品；芝麻醬；豆腐；屬此類別的下午茶點

（小吃）；淡黄葡萄乾，葡萄乾及其他乾製水果；花生醬，全

屬第29類。

商標構成：

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 437 Classe 29.ª

Requerente: NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMIT-

ED, 54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/06/19

Produtos: iogurtes; lacticínios; bebidas lácteas com predomi-

nância de leite; lanches à base de frutas; lanches nesta classe; 

nozes preparadas; lanches à base de nozes; saladas de frutas; 

geleias de frutas; frutas cozidas; compotas; proteínas para o con-

sumo humano; natas; queijos; carnes de vaca, cordeiro, vitela e 

porco e produtos feitos ou predominantemente feitos dos mes-

mos; carne, peixe, aves domésticas e de caça e produtos feitos 

ou predominantemente feitos dos mesmos; extractos de carne; 

frutas e legumes secos e cozinhados; geleias; compotas; ovos; 

leite; óleos alimentícios e gorduras; manteiga; batatas fritas 

(crisps); pedaços de fruta; marisco; refeições e lanches (snacks) 

cozinhados e pré-cozinhados nesta classe; refeições e lanches 

(snacks) preparados predominantemente de carne, fruta, legu-

mes ou substitutos da carne; conjuntos de refeição; frutas e legu-

mes congelados; frutas e legumes pré-cortados incluindo frutas 

e legumes pré-cortados frescos e prontos para servir; frutas e 

legumes gelados; frutas congeladas; alimentos enlatados; frutas 

enlatadas; legumes enlatados; carnes enlatadas; saladas de legu-

mes; tofu de feijão; miolo de noz; legumes; refeições preparadas 

que contêm leite e os outros produtos lácteos, e os respectivos 

substitutos; leite aromatizado; substitutos lácteos nesta classe 

incluindo bebidas que contêm leite de soja ou extractos de leite 

de soja; substitutos de leite; sopas; bebidas nesta classe; feijões; 

géneros alimentícios derivados de soja à base de iogurte e de 

substitutos de carne; pastas de sementes de sésamo; tofu; lan-

ches (snacks) nesta classe; sultanas, passas e outros frutos secos; 

manteiga de amendoim, tudo incluído na classe 29.ª

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43438 類別： 30

申請人：NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMITED, 

54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業

申請日期：2009/06/19

產品：以穀類為主的茶點（小吃）；以米為主的茶點（小

吃）；茶點塊（小吃）；屬此類別的茶點（小吃）；果醬；餅

乾；麵包；蛋糕；以巧克力為主的飲料；糖果；冰淇淋；麵；

穀物製品；咖啡；茶；可可；糖；米；澱粉；西米；人造咖

啡；麵粉；糕點產品；冰淇淋；蜂蜜；糖漿；鮮酵母；發酵

粉；食鹽；芥末；醋；醬油（調味品）；香料；冰；早餐穀

物；水及鹽製餅乾；米糕；補充能量食物塊；屬此類別的茶點

（小吃）；乳酪冰淇淋；英式乳脂（烹調的）；調味料；屬此

類別的大豆產品；作咖啡代用品的植物製劑；香料；芳香劑；

飲料用芳香劑；冰茶；布丁；小麵包；屬此類別的飲料；人食

用的麥芽和麥芽提取物；肉餡餅；含豆粉並搭配穀類和其他產

品的食品；酵母和酵母產品，屬此類別的肉類素食替代品；酵

母膏；麵食；水果糖；爆米花；以麵條為主的餐食；香腸；意

式薄餅；乳蛋餅；春卷；壽司；烤乾酪辣味玉米片；屬此類別

的預製食物及餐食，全屬第30類。

商標構成：

商標編號：N/43439 類別： 32

申請人：NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMITED, 

54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業

申請日期：2009/06/19

產品：果汁；不含酒精的飲料；不含酒精的果汁飲料；不含

酒精的水果蜜；餐用水；蔬菜汁；汽水，全屬第32類。

Marca n.º N/43 438 Classe 30.ª

Requerente: NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMIT-

ED, 54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/06/19

Produtos: lanches (snacks) à base de cereais; lanches (snacks) 

à base de arroz; barras de lanches (snacks); lanches (snacks) 

nesta classe; pastas de frutas; biscoitos; pão; bolos; bebidas à 

base de chocolate; confeitaria; gelados; massas (noodles); prepa-

rações feitas de cereais; café; chá; cacau; açúcar; arroz; tapioca; 

sagu; café artificial; farinhas; produtos de pastelaria; gelados, 

mel; xaropes; leveduras; fermento em pó; sal de cozinha; mos-

tarda; vinagre; molhos (condimentos); especiarias; gelo; cereais 

para pequeno-almoço; bolachas de água e sal; bolos de arroz; 

barras energéticas; lanches (snacks) nesta classe; gelado de io-

gurte; creme inglês (culinária); temperos; produtos da soja nesta 

classe; preparações de vegetais para o uso como substitutos de 

café; especiarias; aromatizantes; aromatizantes para bebidas; 

gelado chá; pudins; pãezinhos; bebidas nesta classe; malte e 

extractos de malte para consumo humano; empadas de carne; 

preparações de alimento que contêm farinha de soja e uma 

combinação de cereal e de outros produtos; levedura e produtos 

para levedura, substitutos vegetais de carne nesta classe; creme 

de leveduras; massa; confeitaria de fruta; pipocas; refeições à 

base de massas (noodles); salsichas; pizas; quiches; crepes, sushi; 

tacos; alimentos e refeições preparadas nesta classe, tudo incluí-

do na classe 30.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 439 Classe 32.ª

Requerente: NINE NETWORK AUSTRALIA PTY LIMIT-

ED, 54, Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/06/19

Produtos: sumo de frutas; bebidas não alcoólicas; bebidas não 

alcoólicos à base de sumos de fruta; néctares de frutos, não al-

coólicos; águas de mesa; sumos de vegetais; águas gasosas, tudo 

incluído na classe 32.ª
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商標構成：

商標編號：N/43442 類別： 33

申請人：四川省古藺郎酒廠有限公司，場所：中國四川省古

藺縣二郎鎮。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/22

產品：果酒（含酒精）；燒酒；蒸餾酒精飲料；蒸餾飲料；

蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；葡萄酒；酒（飲料）；酒精飲

料（啤酒除外）；黃酒；食用酒精。

商標構成：

商標編號：N/43443 類別： 33

申請人：四川省古藺郎酒廠有限公司，場所：中國四川省古

藺縣二郎鎮。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/22

產品：果酒（含酒精）；燒酒；蒸餾酒精飲料；蒸餾飲料；

蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；葡萄酒；酒（飲料）；酒精飲

料（啤酒除外）；黃酒；食用酒精。

商標構成：

商標編號：N/43444 類別： 33

申請人：四川省古藺郎酒廠有限公司，場所：中國四川省古

藺縣二郎鎮。

國籍：中國

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 442 Classe 33.ª

Requerente: 四川省古藺郎酒廠有限公司，Sede: 中國四川省

古藺縣二郎鎮。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/22

Produtos: vinho de fruta (alcoólico); aguardente; bebidas 

alcoólicas destiladas; bebidas destiladas; extractos destilados e 

cozidos (licores e espirituosos); vinho de uvas; vinho (bebida); 

bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinho amarelo; álcool co-

mestível.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 443 Classe 33.ª

Requerente: 四川省古藺郎酒廠有限公司，Sede: 中國四川省

古藺縣二郎鎮。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/22

Produtos: vinho de fruta (alcoólico); aguardente; bebidas 

alcoólicas destiladas; bebidas destiladas; extractos destilados e 

cozidos (licores e espirituosos); vinho de uvas; vinho (bebida); 

bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinho amarelo; álcool co-

mestível.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 444 Classe 33.ª

Requerente: 四川省古藺郎酒廠有限公司，Sede: 中國四川省

古藺縣二郎鎮。

Nacionalidade: chinesa
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活動：商業及工業

申請日期：2009/06/22

產品：果酒（含酒精）；燒酒；蒸餾酒精飲料；蒸餾飲料；

蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；葡萄酒；酒（飲料）；酒精飲

料（啤酒除外）；黃酒；食用酒精。

商標構成：

商標編號：N/43447 類別： 5

申請人：FRESHYO PRODUCTS INTERNATIONAL 

LIMITED, 8 Cebel Place, Albany, New Zealand.

國籍：新西蘭

活動：商業

申請日期：2009/06/22

產品：營養、保健及飲食補充劑、製劑與提取物，包括維生

素與礦物之補充劑、製劑與提取物；醫用營養品，包括牛奶、

酸乳酪、奶製品及其他含初乳及乳鐵蛋白的食品與飲料；嬰兒

食品及飲料，包括嬰兒配方奶粉；乳蛋白質及生物活性提取

物；初乳。

商標構成：

優先權日期：2008/12/22；優先權國家/地區：新西蘭；優先

權編號：800855。

商標編號：N/43448 類別： 29

申請人：FRESHYO PRODUCTS INTERNATIONAL 

LIMITED, 8 Cebel Place, Albany, New Zealand.

國籍：新西蘭

活動：商業

申請日期：2009/06/22

產品：屬此類的奶類製品，包括奶及奶製品與製劑；牛奶飲

料，包括經加味及營養強化的牛奶飲料（以牛奶為主）；奶

粉；酸乳酪及其飲料；屬此類的甜品（以牛奶及奶類製品為

主）；奶酪；白乾酪；奶油奶酪；奶油；生奶油；黃油；屬此

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/22

Produtos: vinho de fruta (alcoólico); aguardente; bebidas 

alcoólicas destiladas; bebidas destiladas; extractos destilados e 

cozidos (licores e espirituosos); vinho de uvas; vinho (bebida); 

bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinho amarelo; álcool co-

mestível.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 447 Classe 5.ª

Requerente: FRESHYO PRODUCTS INTERNATIONAL 

LIMITED, 8 Cebel Place, Albany, New Zealand.

Nacionalidade: neozelandesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/06/22

Produtos: suplementos, preparações e extractos dietéticos, 

para protecção da saúde e para alimentação, incluindo os su-

plementos, preparações e extractos de vitaminas e minerais; 

substâncias dietéticas de uso medicinal, incluindo leite, iogurte, 

produtos lácteos e outros alimentos e bebidas com colostro e 

lactoferina; alimentos e bebidas para bebés, incluindo leite em 

pó preparado para bebés; proteína do leite e extractos de activi-

dade biológica; colostro.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/12/22; País/Território de prioridade: 

Nova Zelândia; n.º de prioridade: 800855.

Marca n.º N/43 448 Classe 29.ª

Requerente: FRESHYO PRODUCTS INTERNATIONAL 

LIMITED, 8 Cebel Place, Albany, New Zealand.

Nacionalidade: neozelandesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/06/22

Produtos: produtos lácteos incluídos nesta classe, abrangendo 

leite e produtos e preparações lácteos; bebidas de leite de vaca, 

incluindo as bebidas de leite de vaca aromáticas e enriquecidas 

com nutrientes (onde o leite de vaca predomina); leite em pó; 
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類的冷凍奶類製品；食用油及油脂；屬此類的牛奶代替品；蛋

白質及其製品；製飲料用奶類製品，包括酸乳酪飲料及奶昔；

製酸乳酪飲料及奶昔用之食材；奶昔及製奶昔用之製劑；供人

食用之蛋白質及其製品；初乳及初乳製劑。

商標構成：

優先權日期：2008/12/22；優先權國家/地區：新西蘭；優先

權編號：800855。

商標編號：N/43449 類別： 30

申請人：FRESHYO PRODUCTS INTERNATIONAL 

LIMITED, 8 Cebel Place, Albany, New Zealand.

國籍：新西蘭

活動：商業

申請日期：2009/06/22

產品：冷凍糖果糕餅；冰淇淋；冰製食品；冰凍酸乳酪；酸

乳酪冰；屬此類含有冰凍酸乳酪的食品；甜品；屬此類冰凍奶

類製品。

商標構成：

優先權日期：2008/12/22；優先權國家/地區：新西蘭；優先

權編號：800855。

商標編號：N/43450 類別： 32

申請人：FRESHYO PRODUCTS INTERNATIONAL 

LIMITED, 8 Cebel Place, Albany, New Zealand.

國籍：新西蘭

活動：商業

申請日期：2009/06/22

產品：不含酒精飲料；屬此類的糖漿及供飲料用的製劑；水

果飲料及果汁；礦泉水及有氣水。

商標構成：

iogurte e suas bebidas; sobremesa, incluída nesta classe (onde o 

leite de vaca e os produtos lácteos predominam); queijo; queijo 

branco; queijo creme; creme; nata batida; manteiga; produtos 

lácteos congelados, incluídos nesta classe; óleos e gorduras co-

mestíveis; sucedâneos do leite de vaca, incluídos nesta classe; 

proteínas e seus produtos; produtos lácteos para fazer bebidas, 

incluindo as bebidas de iogurte e os batidos de leite; ingredien-

tes para fazer as bebidas de iogurte e os batidos de leite; batidos 

de leite e preparações para fazer os batidos de leite; proteínas 

para consumo humano e seus produtos; colostro e preparações 

de colostro.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/12/22; País/Território de prioridade: 

Nova Zelândia; n.º de prioridade: 800855.

Marca n.º N/43 449 Classe 30.ª

Requerente: FRESHYO PRODUCTS INTERNATIONAL 

LIMITED, 8 Cebel Place, Albany, New Zealand.

Nacionalidade: neozelandesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/06/22

Produtos: confeitaria e pastelaria congeladas; sorvetes; gela-

dos comestíveis; iogurte congelado; gelados de iogurte; alimen-

tos com iogurte congelado, incluídos nesta classe; sobremesa; 

produtos lácteos congelados, incluídos nesta classe.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2008/12/22; País/Território de prioridade: 

Nova Zelândia; n.º de prioridade: 800855.

Marca n.º N/43 450 Classe 32.ª

Requerente: FRESHYO PRODUCTS INTERNATIONAL 

LIMITED, 8 Cebel Place, Albany, New Zealand.

Nacionalidade: neozelandesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/06/22

Produtos: bebidas não alcoólicas; xaropes e preparações para 

fazer bebidas, incluídos nesta classe; bebidas de frutos e sumos 

de frutos; águas minerais e gasosas.

A marca consiste em: 
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優先權日期：2008/12/22；優先權國家/地區：新西蘭；優先

權編號：800855。

商標編號：N/43463 類別： 43

申請人：覃一紅，場所：香港沙田馬鞍山恒安邨恒江樓11樓

1110室。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/06/23

服務：快餐館；餐廳；住所（旅館、供膳寄宿處）；流動飲

食供應；酒吧；酒樓飯店；自助餐廳；備辦宴席；咖啡館；茶

館；旅遊房屋出租；養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄

養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；供膳寄宿處；飯店；

寄宿處預訂；假日野營住宿服務；汽車旅館。

商標構成：

顏色之要求：紅色及黃色，如圖所示。

商標編號：N/43472 類別： 3

申請人：瑞士商．歐思藍股份有限公司，場所：瑞士．藍德

和CH-2525．蓋爾街20號。

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

產品：剃鬚後用液；防汗肥皂；防汗劑（化妝品）；芳香劑

（香精油）；精油；非醫用沐浴鹽；洗澡用化妝品；面膜；口

氣清新噴灑劑；清潔劑（化妝品）；卸妝乳液；潔面乳；成套

化妝用具；減肥用化妝品；化妝用棉條；化妝棉；化妝用杏仁

乳；面霜（化妝品）；皮膚增白霜；個人用除臭劑；科隆香

水；香水精；假指甲；髮水；口紅；化妝水；浸化妝水的薄

Data de prioridade: 2008/12/22; País/Território de prioridade: 

Nova Zelândia; n.º de prioridade: 800855.

Marca n.º N/43 463 Classe 43.ª

Requerente: TAM, YAT HUNG, Flat 1110, 11/F., Heng Kong 

House, Heng On Estate, Ma On Shan, Hong Kong.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/06/23

Serviços: refeitórios de refeições rápidas; restaurantes; resi-

dências (hotéis, hospedagens com refeições); serviços ambu-

lantes de alimentos-bebidas; bares; restaurantes chineses e casa 

de pasto; restaurante de auto-serviço; serviços de «catering» de 

banquetes; cafés; casa de chá; aluguer de casas turísticas; asilos 

de idosos; creches diurnas (cuidado de crianças); hospedagem 

de animais; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa e re-

cipientes de vidro; hospedagens com refeições; casas de pasto; 

reservas de hospedagens; serviços de alojamentos de campismo 

de lazer; motéis.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: vermelho e amarelo, tal como repre-

sentados na figura.

Marca n.º N/43 472 Classe 3.ª

Requerente: AUCERA S.A., Rue de la Gare 20, CH-2525 Le 

Landeron, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Produtos: loções para depois de barbear; sabão para anti-

transpirantes; antitranspirantes (cosméticos); fragrâncias (óleos 

essenciais); óleos essenciais; sais para banho não medicinais; 

cosméticos para banho; máscaras; preparações refrescantes em 

pulverizadores para cavidade bucal; preparações para limpeza 

(cosméticos); loções para remover a maquilhagem; leite para 

limpeza da cara; artigos cosméticos em conjunto; cosméticos 

para emagrecimento; cotonetes para fins cosméticos; algodão 

para fins cosméticos; leite de amêndoa para fins cosméticos; 

creme facial (cosméticos); creme branqueador para a pele; de-

sodorizantes para uso pessoal; «Eau de Cologne»; essências de 

perfume; unhas postiças; loções para os cabelos; batons; loções 

cosméticas; papel fino para impregnação de água-de-toilete; 



11270 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

紙；粉底（化妝品）；卸妝用品；指甲保養液；指甲護劑；化

妝用油；磨剃鬚刀用軟膏；剃鬚皂；化妝筆；眉筆；化妝品；

噴髮膠；染髮劑；洗髮劑；潤髮乳；香水。

商標構成：

商標編號：N/43473 類別： 18

申請人：瑞士商．歐思藍股份有限公司，場所：瑞士．藍德

和CH-2525．蓋爾街20號。

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

產品：皮夾；皮包；背包；腰包；皮箱；背袋；公事包；行

李箱；鑰匙盒（皮製）；匙包；化妝品手提包（空的）；手提

包；人造皮革；皮帶；傘套；女用陽傘；傘。

商標構成：

商標編號：N/43474 類別： 25

申請人：瑞士商．歐思藍股份有限公司，場所：瑞士．藍德

和CH-2525．蓋爾街20號。

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

產品：衣服；襪子；絲襪；緊身衣褲；涼鞋；靴鞋；運動

鞋；跑鞋；冠帽；領巾；旅遊帽；浴帽；披肩；皮衣（服

裝）；背心；茄克（服裝）；裙子；褲子；襯衫；連指手套；

頭巾；領帶；T恤衫。

商標構成：

pó de base (cosméticos); artigos para remover a maquilhagem; 

loções para protecção de unhas; preparações para protecção 

de unhas; óleos para fins cosméticos; pastas para assentadores 

(«strops») de navalhas; sabões para barbear; lápis cosméticos; 

lápis para as sobrancelhas; cosméticos; «sprays» para o cabelo; 

tintas para o cabelo; preparações para limpeza do cabelo; leite 

para humedecer o cabelo; perfumes.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 473 Classe 18.ª

Requerente: AUCERA S.A., Rue de la Gare 20, CH-2525 Le 

Landeron, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Produtos: carteiras; sacos em couro; mochilas; malas de cin-

turão; malas de couro; sacolas para usar às costas; malas para 

documentos; malas de bagagem; porta-passaportes (em couro); 

estojos para chaves; malas de mão para produtos de cosméticos 

(vazias); sacos de mão; imitação de couro; cintos em couro; es-

tojos para chapéus-de-chuva/sol; chapéus-de-sol para senhoras; 

chapéus-de-chuva/sol.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 474 Classe 25.ª

Requerente: AUCERA S.A., Rue de la Gare 20, CH-2525 Le 

Landeron, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Produtos: roupas; meias; meias de vidro; collants; sandálias; 

botas e sapatos; sapatos de desporto; sapatos para corrida; 

chapelaria; lenços de pescoço; chapéus para viagem; toucas de 

banho; xailes; vestuário em couro (vestuário); coletes; jaquetas 

(vestuário); saias; calças; camisolas; luvas com dedos; lenços de 

cabeça; gravatas; T-shirts.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43475 類別： 3

申請人：瑞士商．歐思藍股份有限公司，場所：瑞士．藍德

和CH-2525．蓋爾街20號。

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

產品：剃鬚後用液；防汗肥皂；防汗劑（化妝品）；芳香劑

（香精油）；精油；非醫用沐浴鹽；洗澡用化妝品；面膜；口

氣清新噴灑劑；清潔劑（化妝品）；卸妝乳液；潔面乳；成套

化妝用具；減肥用化妝品；化妝用棉條；化妝棉；化妝用杏仁

乳；面霜（化妝品）；皮膚增白霜；個人用除臭劑；科隆香

水；香水精；假指甲；髮水；口紅；化妝水；浸化妝水的薄

紙；粉底（化妝品）；卸妝用品；指甲保養液；指甲護劑；化

妝用油；磨剃鬚刀用軟膏；剃鬚皂；化妝筆；眉筆；化妝品；

噴髮膠；染髮劑；洗髮劑；潤髮乳；香水。

商標構成：

商標編號：N/43476 類別： 9

申請人：瑞士商．歐思藍股份有限公司，場所：瑞士．藍德

和CH-2525．蓋爾街20號。

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

產品：眼鏡盒；眼鏡鏈；眼鏡；眼鏡架；太陽眼鏡；隱形眼

鏡；隱形眼鏡盒；擦眼鏡布；眼罩；眼鏡框。

商標構成：

Marca n.º N/43 475 Classe 3.ª

Requerente: AUCERA S.A., Rue de la Gare 20, CH-2525 Le 

Landeron, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Produtos: loções para depois de barbear; sabão para anti-

transpirantes; antitranspirantes (cosméticos); fragrâncias (óleos 

essenciais); óleos essenciais; sais para banho não medicinais; 

cosméticos para banho; máscaras; preparações refrescantes em 

pulverizadores para cavidade bucal; preparações para limpeza 

(cosméticos); loções para remover a maquilhagem; leite para 

limpeza de cara; artigos cosméticos em conjunto; cosméticos 

para emagrecimento; cotonetes para fins cosméticos; algodão 

para fins cosméticos; leite de amêndoa para fins cosméticos; 

creme facial (cosméticos); creme branqueador para a pele; de-

sodorizantes para uso pessoal; «Eau de Cologne»; essências de 

perfume; unhas postiças; loções para os cabelos; batons; loções 

cosméticas; papel fino para impregnação de água-de-toilete; 

pó de base (cosméticos); artigos para remover a maquilhagem; 

loções para protecção de unhas; preparações para protecção 

de unhas; óleos para fins cosméticos; pastas para assentadores 

(«strops») de navalhas; sabões para barbear; lápis cosméticos; 

lápis para as sobrancelhas; cosméticos; «sprays» para o cabelo; 

tintas para o cabelo; preparações para limpeza do cabelo; leite 

para humedecer o cabelo; perfumes.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 476 Classe 9.ª

Requerente: AUCERA S.A., Rue de la Gare 20, CH-2525 Le 

Landeron, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Produtos: estojos para óculos; correntes para óculos; óculos; 

suportes para óculos; óculos de sol; lentes de contacto; estojos 

para lentes de contacto; panos para limpar óculos; viseiras; ar-

mações de óculos.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43477 類別： 16

申請人：瑞士商．歐思藍股份有限公司，場所：瑞士．藍德

和CH-2525．蓋爾街20號。

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

產品：原子筆；自來水筆；筆架；鋼筆；筆盒；墨水；筆

筒；筆夾；墨水筆；筆盒；簽字筆；鉛筆芯；鉛筆套；小冊

子；手冊；筆記本。

商標構成：

商標編號：N/43478 類別： 18

申請人：瑞士商．歐思藍股份有限公司，場所：瑞士．藍德

和CH-2525．蓋爾街20號。

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

產品：皮夾；皮包；背包；腰包；皮箱；背袋；公事包；行

李箱；鑰匙盒（皮製）；匙包；化妝品手提包（空的）；手提

包；人造皮革；皮帶；傘套；女用陽傘；傘。

商標構成：

商標編號：N/43479 類別： 25

申請人：瑞士商．歐思藍股份有限公司，場所：瑞士．藍德

和CH-2525．蓋爾街20號。

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

產品：衣服；襪子；絲襪；緊身衣褲；涼鞋；靴鞋；運動

鞋；跑鞋；冠帽；領巾；旅遊帽；浴帽；披肩；皮衣（服

裝）；背心；茄克（服裝）；裙子；褲子；襯衫；連指手套；

頭巾；領帶；T恤衫。

Marca n.º N/43 477 Classe 16.ª

Requerente: AUCERA S.A., Rue de la Gare 20, CH-2525 Le 

Landeron, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Produtos: canetas esferográficas; canetas de tinta permanente; 

porta-canetas; canetas; caixas para canetas; tinta; porta-canetas 

redondos; clipes de caneta; canetas de tinta permanente; caixas 

para lápis; canetas de ponta porosa; minas de lápis; porta-lápis; 

brochuras; manuais; blocos de notas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 478 Classe 18.ª

Requerente: AUCERA S.A., Rue de la Gare 20, CH-2525 Le 

Landeron, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Produtos: carteiras; sacos em couro; mochilas; malas de cin-

turão; malas de couro; sacolas para usar as costas; malas para 

documentos; malas de bagagem; porta-passaportes (em couro); 

estojos para chaves; malas de mão para produtos de cosméticos 

(vazias); sacos de mão; imitação de couro; cintos em couro; es-

tojos para chapéus-de-chuva/sol; chapéus-de-sol para senhoras; 

chapéus-de-chuva/sol.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 479 Classe 25.ª

Requerente: AUCERA S.A., Rue de la Gare 20, CH-2525 Le 

Landeron, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Produtos: roupas; meias; meias de vidro; collants; sandálias; 

botas e sapatos; sapatos de desporto; sapatos para corrida; 

chapelaria; lenços de pescoço; chapéus para viagem; toucas de 

banho; xailes; vestuário em couro (vestuário); coletes; jaquetas 

(vestuário); saias; calças; camisolas; luvas com dedos; lenços de 

cabeça; gravatas; T-shirts.
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商標構成：

商標編號：N/43480 類別： 25

申請人：CAPE UNION MART INTERNATIONAL 

(PROPRIETARY) LIMITED, 34-40 Barrack Street, Cape 

Town, Western Cape Province, Republic of South Africa.

國籍：南非

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

產品：服裝，帽，鞋，褲子，T恤，短外套，襯衣，靴，涼

鞋，頭巾。

商標構成：

商標編號：N/43481 類別： 35

申請人：CAPE UNION MART INTERNATIONAL 

(PROPRIETARY) LIMITED, 34-40 Barrack Street, Cape 

Town, Western Cape Province, Republic of South Africa.

國籍：南非

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

服務：零售服務，商業貿易調查，企業管理，廣告服務，出

入口服務。

商標構成：

商標編號：N/43482 類別： 9

申請人：INQ Enterpr ises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, 

Bahamas.

國籍：巴哈馬

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 480 Classe 25.ª

Requerente: CAPE UNION MART INTERNATIONAL 

(PROPRIETARY) LIMITED, 34-40 Barrack Street, Cape 

Town, Western Cape Province, Republic of South Africa.

Nacionalidade: sul africana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Produtos: vestuário, chapelaria, calçado, calças, T-shirts, casa-

cos curtos, camisas, botas, sandálias, lenços de cabeça.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 481 Classe 35.ª

Requerente: CAPE UNION MART INTERNATIONAL 

(PROPRIETARY) LIMITED, 34-40 Barrack Street, Cape 

Town, Western Cape Province, Republic of South Africa.

Nacionalidade: sul africana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Serviços: serviços de vendas a retalho, investigação de negó-

cios comerciais, gestão de empresas, serviços de publicidade, 

serviços de importação e exportação.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 482 Classe 9.ª

Requerente: INQ Enterprises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, Baha-

mas.

Nacionalidade: baamiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24
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產品：電訊設備；電子記憶卡，電話卡，流動電話，電話用

底座，電話用耳筒，流動電話用盒；提及產品的零件及配件。

商標構成：

優先權日期：2009/01/02；優先權國家/地區：聯盟商標；優

先權編號：007498868。

商標編號：N/43483 類別： 16

申請人：INQ Enterpr ises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, 

Bahamas.

國籍：巴哈馬

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

產品：印刷品；教學及教育材料（儀器除外）；教學用手

冊。

商標構成：

優先權日期：2009/01/02；優先權國家/地區：聯盟商標；優

先權編號：007498868。

商標編號：N/43484 類別： 35

申請人：INQ Enterpr ises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, 

Bahamas.

國籍：巴哈馬

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

服務：項目的商業管理；廣告服務，市場營銷及推銷；於互

聯網如網頁使用的廣告滙編；以宣傳為目的之視聽展覽的預備

及展示；電訊設備的零售；提供與上述所有服務有關的資訊及

顧問。

商標構成：

優先權日期：2009/01/02；優先權國家/地區：聯盟商標；優

先權編號：007498868。

Produtos: equipamento de telecomunicações; cartões de me-

mória electrónicos, cartões de telefone, telefones portáteis, bases 

para telefones, auscultadores para telefone, estojos para telefo-

nes portáteis; peças e acessórios para os artigos supracitados.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/02; País/Território de prioridade: 

Marca Comunitária; n.º de prioridade: 007498868.

Marca n.º N/43 483 Classe 16.ª

Requerente: INQ Enterprises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, Baha-

mas.

Nacionalidade: baamiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Produtos: impressos; materiais de instrução e de ensino (ex-

cepto aparelhos); manuais de instruções.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/02; País/Território de prioridade: 

Marca Comunitária; n.º de prioridade: 007498868.

Marca n.º N/43 484 Classe 35.ª

Requerente: INQ Enterprises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, Baha-

mas.

Nacionalidade: baamiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Serviços: gestão comercial de projectos; serviços de publi-

cidade, marketing e promoção; compilação de anúncios para 

uso como páginas na Internet; preparação e apresentação de 

exibições audiovisuais para fins publicitários; venda a retalho de 

aparelhos de telecomunicações; fornecimento de informações e 

assessoria relacionada com todos os serviços acima menciona-

dos.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/02; País/Território de prioridade: 

Marca Comunitária; n.º de prioridade: 007498868.
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商標編號：N/43485 類別： 36

申請人：INQ Enterpr ises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, 

Bahamas.

國籍：巴哈馬

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

服務：提供流動電話用的電子充值系統。

商標構成：

優先權日期：2009/01/02；優先權國家/地區：聯盟商標；優

先權編號：007498868。

商標編號：N/43486 類別： 38

申請人：INQ Enterpr ises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, 

Bahamas.

國籍：巴哈馬

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

服務：電訊服務；無線電廣播服務；電子郵件服務；為使用

者提供進入互聯網（服務提供者）；提供電訊連接至互聯網或

數據庫；提供在線互動通報欄；提供進入電子資訊網絡入口；

提供進入不同的數據庫；提供與上述提及有關的資訊及顧問。

商標構成：

優先權日期：2009/01/02；優先權國家/地區：聯盟商標；優

先權編號：007498868。

商標編號：N/43487 類別： 40

申請人：INQ Enterpr ises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, 

Bahamas.

國籍：巴哈馬

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

Marca n.º N/43 485 Classe 36.ª

Requerente: INQ Enterprises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, Baha-

mas.

Nacionalidade: baamiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Serviços: fornecimento de sistema electrónico de topo para 

telefones portáteis.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/02; País/Território de prioridade: 

Marca Comunitária; n.º de prioridade: 007498868.

Marca n.º N/43 486 Classe 38.ª

Requerente: INQ Enterprises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, Baha-

mas.

Nacionalidade: baamiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Serviços: serviços de telecomunicações; serviços de radiodifu-

são; serviços de correio electrónico; fornecimento de acesso de 

utilizador à Internet (fornecedores de serviço); fornecimento 

de ligações de telecomunicações à Internet ou bases de dados; 

fornecimento de painéis de boletins interactivos on-line; forne-

cimento de acesso a portais numa rede de informações electró-

nicas; fornecimento de acesso a várias bases de dados; forne-

cimento de informações e assessoria relacionada com o supra- 

citado.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/02; País/Território de prioridade: 

Marca Comunitária; n.º de prioridade: 007498868.

Marca n.º N/43 487 Classe 40.ª

Requerente: INQ Enterprises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, Baha-

mas.

Nacionalidade: baamiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24
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服務：所有由第三者訂做及／或明確要求之電訊設備的製

造；提供與上述提及服務有關的資訊及顧問。

商標構成：

優先權日期：2009/01/02；優先權國家/地區：聯盟商標；優

先權編號：007498868。

商標編號：N/43488 類別： 42

申請人：INQ Enterpr ises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, 

Bahamas.

國籍：巴哈馬

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

服務：計劃諮詢；工程項目；電訊設備、流動電話及流動電

話配件的設計；項目管理（設計）；提供及操作搜尋馬達；提

供與上述提及有關的資訊及顧問。

商標構成：

優先權日期：2009/01/02；優先權國家/地區：聯盟商標；優

先權編號：007498868。

商標編號：N/43491 類別： 21

申請人：Pacific Market International, LLC, 2401 Elliott 

Avenue, 4th Floor, Seattle, Washington 98121-2131, U.S.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

產品：家庭或廚房用具或容器，包括食品和飲料隔熱容器。

商標構成：

商標編號：N/43492 類別： 21

申請人：Pacific Market International, LLC, 2401 Elliott 

Avenue, 4th Floor, Seattle, Washington 98121-2131, U.S.A.

Serviços: fabrico de aparelhos de telecomunicações todos por 

encomenda e/ou especificação de terceiros; fornecimento de 

informação e assessoria relacionadas com os serviços supracita-

dos.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/02; País/Território de prioridade: 

Marca Comunitária; n.º de prioridade: 007498868.

Marca n.º N/43 488 Classe 42.ª

Requerente: INQ Enterprises Limited, Offshore Group 

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, Baha-

mas.

Nacionalidade: baamiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Serviços: consultoria de planos; projecto de engenharia; de-

senho de aparelhos de telecomunicações, telefones portáteis e 

acessórios para telefones portáteis; gestão de projecto (desenho); 

provisão e operação de motores de busca; fornecimento de in-

formação e assessoria relacionadas com os supramencionados.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/02; País/Território de prioridade: 

Marca Comunitária; n.º de prioridade: 007498868.

Marca n.º N/43 491 Classe 21.ª

Requerente: Pacific Market International, LLC, 2401 Elliott 

Avenue, 4th Floor, Seattle, Washington 98121-2131, U.S.A.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Produtos: utensílios ou recipientes para uso doméstico ou 

para a cozinha, incluindo recipientes isotérmicos para alimentos 

e bebidas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 492 Classe 21.ª

Requerente: Pacific Market International, LLC, 2401 Elliott 

Avenue, 4th Floor, Seattle, Washington 98121-2131, U.S.A.
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國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/24

產品：家庭或廚房用具或容器，包括食品和飲料隔熱容器；

飲料用非隔熱容器，如空的售賣瓶；有柄大杯。

商標構成：

商標編號：N/43499 類別： 20

申請人：billerbeck Schweiz AG, Brühlmattenstrasse 10, 

5525 Fischbach-Göslikon, Switzerland.

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/25

產品：床褥；床。

商標構成：

商標編號：N/43500 類別： 24

申請人：billerbeck Schweiz AG, Brühlmattenstrasse 10, 

5525 Fischbach-Göslikon, Switzerland.

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/25

產品：床上用品如包含鴨絨褥子的床品，被子。

商標構成：

商標編號：N/43576 類別： 41

申請人：HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the 

Americas, Nova Iorque, 10036 Nova Iorque, Estados Unidos 

da América.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/26

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/24

Produtos: utensílios ou recipientes para uso doméstico ou 

para a cozinha, incluindo recipientes isotérmicos para alimentos 

e bebidas; recipientes não isotérmicos para bebidas, nomeada-

mente garrafas vendidas vazias; canecas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 499 Classe 20.ª

Requerente: billerbeck Schweiz AG, Brühlmattenstrasse 10, 

5525 Fischbach-Göslikon, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/25

Produtos: colchões; camas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 500 Classe 24.ª

Requerente: billerbeck Schweiz AG, Brühlmattenstrasse 10, 

5525 Fischbach-Göslikon, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/25

Produtos: roupa de cama, bem como artigos para cama con-

tendo edredões, cobertores.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 576 Classe 41.ª

Requerente: HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of 

the Americas, Nova Iorque, 10036 Nova Iorque, Estados Unidos 

da América.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/26
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服務：教育；培訓；娛樂服務，如透過電纜的電視節目服

務，增值或收費電視節目服務及電視節目服務；文體活動。

商標構成：

商標編號：N/43610 類別： 5

申請人：BIAL - Portela & C.a, S.A., À Av.a, da Siderurgia 

Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado, Portugal.

國籍：葡萄牙

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/30

產品：藥品及獸藥；醫用衛生製品；醫用營養品，嬰兒食

品；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔及牙模用料；消毒劑；消滅有

害動物製劑；殺真菌劑，除草劑。

商標構成：

商標編號：N/43611 類別： 5

申請人：BIAL - Portela & C.a, S.A., À Av.a, da Siderurgia 

Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado, Portugal.

國籍：葡萄牙

活動：商業及工業

申請日期：2009/06/30

產品：藥品及獸藥；醫用衛生製品；醫用營養品，嬰兒食

品；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔及牙模用料；消毒劑；消滅有

害動物製劑；殺真菌劑，除草劑。

商標構成：

Serviços: educação; formação, serviços de divertimento, no-

meadamente serviços de programação de televisão por cabo, 

serviços de programação de televisão com valor acrescentado 

ou pagos e serviços de programação de televisão; actividades 

desportivas e culturais.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 610 Classe 5.ª

Requerente: BIAL - Portela & Ca., S.A., À Ava. da Siderurgia 

Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado, Portugal.

Nacionalidade: portuguesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/30

Produtos: produtos farmacêuticos e veterinários; produtos 

higiénicos para uso medicinal; substâncias dietéticas para a me-

dicina, alimentos para bebés; emplastos, material para pensos; 

matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias 

desinfectantes; produtos para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 611 Classe 5.ª

Requerente: BIAL - Portela & Ca., S.A., À Ava. da Siderurgia 

Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado, Portugal.

Nacionalidade: portuguesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/06/30

Produtos: produtos farmacêuticos e veterinários; produtos 

higiénicos para uso medicinal; substâncias dietéticas para a me-

dicina, alimentos para bebés; emplastos, material para pensos; 

matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias 

desinfectantes; produtos para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43638 類別： 14

申請人：Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue South, 

Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/02

產品：首飾；貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製

品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶，寶石；鐘錶及精密計時器。

商標構成：

商標編號：N/43639 類別： 18

申請人：Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue South, 

Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/02

產品：所有用途的掛肩袋；美式旅行袋；售賣時為空的化妝

袋，錢包，錢袋及購物袋；皮革及人造皮革，不屬別類的皮革

及人造皮革製品；鞣革；箱子及旅行袋；雨傘，陽傘及手杖；

鞭，馬具及鞍具。

商標構成：

商標編號：N/43640 類別： 25

申請人：Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue South, 

Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/02

產品：T恤，襯衫，套頭襯衣，長夾克，襯恤，帽子，無邊

圓帽，連衣裙，襪子，背心，圍裙，短褲，短襯衣，牛仔褲，

褲子，外套，鞋，服裝及帽。

商標構成：

商標編號：N/43641 類別： 14

申請人：Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue South, 

Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

Marca n.º N/43 638 Classe 14.ª

Requerente: Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue 

South, Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/02

Produtos: bijutaria; metais preciosos e suas ligas e produtos 

em metais preciosos ou revestidos com os mesmos, não incluí-

dos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relógios e cronó-

metros.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 639 Classe 18.ª

Requerente: Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue 

South, Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/02

Produtos: sacas a tira-colo para todos os fins; sacos de viagem 

à americana; sacos para cosméticos vendidos vazios, carteiras, 

bolsas e sacos de compras; couro e imitações de couro, artigos 

feitos destes materiais e não incluídos noutras classes; peles de 

animais, couro curtido; malas e sacos de viagem; chapéus-de-

-chuva, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 640 Classe 25.ª

Requerente: Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue 

South, Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/02

Produtos: t-shirts, camisas, camisolas em decote em bico, bla-

sers, blusas, chapéus, bonés, vestidos, meias, coletes, aventais, cal-

ções, camisolas curtas, calças de ganga, calças, casacos, calçado, 

vestuário e chapelaria.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 641 Classe 14.ª

Requerente: Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue 

South, Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.
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國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/02

產品：首飾；貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製

品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶，寶石；鐘錶及精密計時器。

商標構成：

商標編號：N/43642 類別： 18

申請人：Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue South, 

Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/02

產品：所有用途的掛肩袋；美式旅行袋；售賣時為空的化妝

袋，錢包，錢袋及購物袋；皮革及人造皮革，不屬別類的皮革

及人造皮革製品；鞣革；箱子及旅行袋；雨傘，陽傘及手杖；

鞭，馬具及鞍具。

商標構成：

商標編號：N/43643 類別： 25

申請人：Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue South, 

Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/02

產品：T恤，襯衫，套頭襯衣，長夾克，襯恤，帽子，無邊

圓帽，連衣裙，襪子，背心，圍裙，短褲，短襯衣，牛仔褲，

褲子，外套，鞋，服裝及帽。

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/02

Produtos: bijutaria; metais preciosos e suas ligas e produtos 

em metais preciosos ou revestidos com os mesmos, não incluí-

dos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relógios e cronó-

metros.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 642 Classe 18.ª

Requerente: Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue 

South, Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/02

Produtos: sacas a tira-colo para todos os fins; sacos de viagem 

à americana; sacos para cosméticos vendidos vazios, carteiras, 

bolsas e sacos de compras; couro e imitações de couro, artigos 

feitos destes materiais e não incluídos noutras classes; peles de 

animais, couro curtido; malas e sacos de viagem; chapéus-de-

-chuva, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 643 Classe 25.ª

Requerente: Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue 

South, Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/02

Produtos: T-shirts, camisas, camisolas em decote em bico, bla-

sers, blusas, chapéus, bonés, vestidos, meias, coletes, aventais, cal-

ções, camisolas curtas, calças de ganga, calças, casacos, calçado, 

vestuário e chapelaria.
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商標構成：

商標編號：N/43644 類別： 14

申請人：Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue South, 

Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/02

產品：首飾；貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製

品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶，寶石；鐘錶及精密計時器。

商標構成：

商標編號：N/43645 類別： 18

申請人：Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue South, 

Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/02

產品：所有用途的掛肩袋；美式旅行袋；售賣時為空的化妝

袋，錢包，錢袋及購物袋；皮革及人造皮革，不屬別類的皮革

及人造皮革製品；鞣革；箱子及旅行袋；雨傘，陽傘及手杖；

鞭，馬具及鞍具。

商標構成：

商標編號：N/43646 類別： 25

申請人：Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue South, 

Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

國籍：美國

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 644 Classe 14.ª

Requerente: Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue 

South, Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/02

Produtos: bijutaria; metais preciosos e suas ligas e produtos 

em metais preciosos ou revestidos com os mesmos, não incluí-

dos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relógios e cronó-

metros.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 645 Classe 18.ª

Requerente: Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue 

South, Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/02

Produtos: sacas a tira-colo para todos os fins; sacos de viagem 

à americana; sacos para cosméticos vendidos vazios, carteiras, 

bolsas e sacos de compras; couro e imitações de couro, artigos 

feitos destes materiais e não incluídos noutras classes; peles de 

animais, couro curtido; malas e sacos de viagem; chapéus-de-

-chuva, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 646 Classe 25.ª

Requerente: Christine Alexander, Inc., 34210 9th Avenue 

South, Suite 101, P.O. Box 24960, Federal Way, WA 98098, U.S.A.

Nacionalidade: americana
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活動：商業及工業

申請日期：2009/07/02

產品：T恤，襯衫，套頭襯衣，長夾克，襯恤，帽子，無邊

圓帽，連衣裙，襪子，背心，圍裙，短褲，短襯衣，牛仔褲，

褲子，外套，鞋，服裝及帽。

商標構成：

商標編號：N/43647 類別： 10

申請人：遼寧愛母醫療科技有限公司，場所：中國遼寧省鞍

山高新技術產業開發區（東區）臨清街195號。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/02

產品：醫療器械和儀器；外科儀器和器械；子宮注射器；外

科手術用鋸；醫用測試儀；醫療分析儀器；套（管）針；獸醫

用器械和工具；醫療器械箱；醫用引流管。

商標構成：

顏色之要求：青色，如圖所示。

商標編號：N/43648 類別： 10

申請人：遼寧愛母醫療科技有限公司，場所：中國遼寧省鞍

山高新技術產業開發區（東區）臨清街195號。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/02

產品：醫療器械和儀器；外科儀器和器械；子宮注射器；外

科手術用鋸；醫用測試儀；醫療分析儀器；套（管）針；獸醫

用器械和工具；醫療器械箱；醫用引流管。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/02

Produtos: T-shirts, camisas, camisolas em decote em bico, bla-

sers, blusas, chapéus, bonés, vestidos, meias, coletes, aventais, cal-

ções, camisolas curtas, calças de ganga, calças, casacos, calçado, 

vestuário e chapelaria.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 647 Classe 10.ª

Requerente: 遼寧愛母醫療科技有限公司，Sede: 中國遼寧省

鞍山高新技術產業開發區（東區）臨清街195號。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/02

Produtos: aparelhos e instrumentos medicinais; instrumentos 

e aparelhos cirúrgicos; seringas de útero; serras para cirurgia; 

instrumentos de teste para uso medicinal; instrumentos anali-

sadores para fins medicinais; seringas (tubos); aparelhos e ins-

trumentos para veterinários; caixas de instrumentos medicinais; 

tubos para uso médico.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: verde-claro, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/43 648 Classe 10.ª

Requerente: 遼寧愛母醫療科技有限公司，Sede: 中國遼寧省

鞍山高新技術產業開發區（東區）臨清街195號。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/02

Produtos: aparelhos e instrumentos medicinais; instrumentos 

e aparelhos cirúrgicos; seringas de útero; serras para cirurgia; 

instrumentos de teste para uso medicinal; instrumentos anali-

sadores para fins medicinais; seringas (tubos); aparelhos e ins-

trumentos para veterinários; caixas de instrumentos medicinais; 

tubos para uso médico.
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商標構成：

顏色之要求：青色，橙色，如圖所示。

商標編號：N/43659 類別： 29

申請人：Tsit Wing International Company Limited, Omar 

Hodge Building, Wickhams Cay 1, P.O. Box 362, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands.

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/02

產品：肉、魚、家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的

水果和蔬菜；果凍，果醬，蜜餞；蛋，奶及乳製品；食用油及

油脂。

商標構成：

商標編號：N/43660 類別： 30

申請人：Tsit Wing International Company Limited, Omar 

Hodge Building, Wickhams Cay 1, P.O. Box 362, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands.

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/02

產品：咖啡，茶，水果茶，可可，以咖啡為主的飲料，以巧

克力為主的飲料，可可製品，蛋糕，巧克力，糖，米，木薯澱

粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖

果，冰製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，

醋，醬汁（調味品），調味料，調味品，雪糕，麵食，食用麵

食，意式薄餅，三文治，意大利麵，凍乳酪。

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: verde-claro, cor-de-laranja, tal como 

representados na figura.

Marca n.º N/43 659 Classe 29.ª

Requerente: Tsit Wing International Company Limited, Omar 

Hodge Building, Wickhams Cay 1, P.O. Box 362, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/02

Produtos: carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos 

e vegetais em conserva, secos e cozinhados; geleias, gelatinas, 

compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 660 Classe 30.ª

Requerente: Tsit Wing International Company Limited, Omar 

Hodge Building, Wickhams Cay 1, P.O. Box 362, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/02

Produtos: café, chá, chá de frutas, cacau, bebidas à base de 

café, bebidas à base de chocolate, produtos de cacau, bolos, 

chocolate, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinhas e 

preparados à base de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelos, 

mel, melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, 

molhos (condimentos), especiarias, condimentos, gelados, mas-

sas, massas alimentares, pizas, sanduíches, esparguete, iogurte 

gelado.
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商標構成：

商標編號：N/43665 類別： 4

申請人：Gulf International Lubricants, Ltd., Canon’s Court, 

22 Victoria Street, Hamilton, Bermuda HM 12, Bermuda.

國籍：百慕大

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/03

產品：工業用油及油脂；潤滑劑；吸收，噴灑和黏結灰塵用

品；燃料（包括馬達用的汽油）和照明材料；照明用蠟和燈

芯；石油及其產品，如燃油，汽油，煤油，石腦油，潤滑油，

石油蠟，潤滑油脂，液化石油氣。

商標構成：

商標編號：N/43666 類別： 28

申請人：DORICOM (HK) CO., 2/F, 12 Lung Sum Avenue, 

Sheung Shui, New Territories, Hong Kong.

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/03

產品：玩具及遊戲器具。（全屬第28類商品）

商標構成：

商標編號：N/43667 類別： 25

申請人：陳國華，場所：中國山東省費縣建設西路291號。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/06

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 665 Classe 4.ª

Requerente: Gulf International Lubricants, Ltd., Canon’s 

Court, 22 Victoria Street, Hamilton, Bermuda HM 12, Bermuda.

Nacionalidade: bermudense

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/03

Produtos: óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos 

para absorver, regar e ligar a poeira; combustíveis (incluindo a 

gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas e mechas 

para iluminação; petróleo e os seus produtos, nomeadamente 

óleos combustíveis, gasolina, querosene, nafta, óleos lubrifican-

tes, ceras de petróleo, gorduras lubrificantes, gás liquefeito de 

petróleo.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 666 Classe 28.ª

Requerente: DORICOM (HK) CO., 2/F, 12 Lung Sum Ave-

nue, Sheung Shui, New Territories, Hong Kong.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/03

Produtos: brinquedos e instrumentos para jogos (todos incluí-

dos nos produtos da classe 28.ª).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 667 Classe 25.ª

Requerente: 陳國華，Sede: 中國山東省費縣建設西路291

號。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/06
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產品：服裝；針織服裝；T恤衫；羽絨服裝；鞋（腳上的穿

著物）；帽；領帶；圍巾；腰帶；皮帶（服飾用）。

商標構成：

商標編號：N/43668 類別： 9

申請人：Aruze Corp., 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/06

產品：角子老虎機及其部件；視像角子老虎機及其部件；金

錢玩耍遊戲機及其部件；帶液晶顯示器的金錢玩耍遊戲機及其

部件；帶液晶顯示器的機械式旋轉種類角子老虎機及其部件；

媒體儲存用，電子電路用電腦軟件，光碟，磁帶，磁碟，磁性

光碟磁卡，唯讀記憶體光碟，匣式唯讀記憶體及數碼雷射影

碟，如用於控制角子老虎機及遊戲機用電腦軟件；遊戲機及角

子老虎機用電腦遊戲軟件。

商標構成：

商標編號：N/43669 類別： 12

申請人：Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 

Seocho-gu, Seoul, Korea.

國籍：南韓

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/06

產品：客車；貨車；汽車；小客車；四輪驅動車輛；客貨

車；小客貨車。

商標構成：

Produtos: vestuário; vestuário em malha; T-shirt; vestuário de 

penugem; calçado (trajes para os pés); chapelaria; gravatas; ca-

checóis; cintos; cintos em couro (para vestuário e adornos).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 668 Classe 9.ª

Requerente: Aruze Corp., 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo, 

Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/06

Produtos: «Slot machines» e partes para as mesmas; «video 

slot machines» e partes para as mesmas; máquinas para jogos a 

dinheiro e partes para as mesmas; máquinas para jogos a dinhei-

ro com «liquid crystal displays» e partes para as mesmas; «me-

chanical reel type slot machines» com «liquid crystal displays» 

e partes para as mesmas; «software» para computadores para 

armanezamento de «media», para circuitos electrónicos, discos 

ópticos, fitas magnéticas, discos magnéticos, cartões magnéticos, 

discos óptico-magnéticos, «CD-ROMs», cartuchos «ROM» e 

«DVDs», nomeadamente «software» para computadores para 

controlar «slot machines» e máquinas de jogos; «software» para 

jogos de computador para máquinas de jogos e «slot machines».

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 669 Classe 12.ª

Requerente: Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 

Seocho-gu, Seoul, Korea.

Nacionalidade: sul-coreana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/06

Produtos: carros de passageiros; camiões; autocarros; mini 

autocarros; carros com tracção às quatro rodas; furgões; mini 

furgões.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43670 類別： 16

申請人：Move Innovation 有限公司，場所：Suite B, 16 

Floor, n.º 665 Avenida da Praia Grande, Edifício Great Will, 

Macau.

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/06

產品：不屬別類的紙，紙板。

商標構成：

顏色之要求：紅底，黑字，配有黑色框邊。

商標編號：N/43671 類別： 18

申請人：Move Innovation 有限公司，場所：Suite B, 16 

Floor, n.º 665 Avenida da Praia Grande, Edifício Great Will, 

Macau.

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/06

產品：皮革產品。

商標構成：

顏色之要求：紅底，黑字，配有黑色框邊。

商標編號：N/43672 類別： 24

申請人：Move Innovation 有限公司，場所：Suite B, 16 

Floor, n.º 665 Avenida da Praia Grande, Edifício Great Will, 

Macau.

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/06

產品：不屬別類的布料及紡織品。

Marca n.º N/43 670 Classe 16.ª

Requerente: Move Innovation 有限公司，Sede: Suite B, 16 

Floor, n.º 665 Avenida da Praia Grande, Edifício Great Will, 

Macau.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/06

Produtos: papel, cartão não incluídos noutras classes.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: fundo vermelho, letras são pretas com 

rebordo a preto.

Marca n.º N/43 671 Classe 18.ª

Requerente: Move Innovation 有限公司，Sede: Suite B, 16 

Floor, n.º 665 Avenida da Praia Grande, Edifício Great Will, 

Macau.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/06

Produtos: produtos de couro.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: fundo vermelho, letras são pretas com 

rebordo a preto.

Marca n.º N/43 672 Classe 24.ª

Requerente: Move Innovation 有限公司，Sede: Suite B, 16 

Floor, n.º 665 Avenida da Praia Grande, Edifício Great Will, 

Macau.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/06

Produtos: tecidos e artigos têxteis não incluídos noutras clas-

ses.
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商標構成：

顏色之要求：紅底，黑字，配有黑色框邊。

商標編號：N/43673 類別： 25

申請人：Move Innovation 有限公司，場所：Suite B, 16 

Floor, n.º 665 Avenida da Praia Grande, Edifício Great Will, 

Macau.

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/06

產品：服裝，鞋，帽。

商標構成：

顏色之要求：紅底，黑字，配有黑色框邊。

商標編號：N/43674 類別： 33

申請人：Diageo Singapore Pte Ltd., 138 Robinson Road 

#17-00, The Corporate Office, Singapore 068906.

國籍：新加坡

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/06

產品：酒精飲料（啤酒除外）。

商標構成：

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: fundo vermelho, letras são pretas com 

rebordo a preto.

Marca n.º N/43 673 Classe 25.ª

Requerente: Move Innovation 有限公司，Sede: Suite B, 16 

Floor, n.º 665 Avenida da Praia Grande, Edifício Great Will, 

Macau.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/06

Produtos: vestuário, calçado, chapelaria.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: fundo vermelho, letras são pretas com 

rebordo a preto.

Marca n.º N/43 674 Classe 33.ª

Requerente: Diageo Singapore Pte Ltd., 138 Robinson Road 

#17-00, The Corporate Office, Singapore 068906.

Nacionalidade: singapuriana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/06

Produtos: bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43676 類別： 29

申請人：Maria da Conceição Reynolds Pires Marques, Rua 

do Jardim, Azalea Court, 22-O, Taipa, Macau.

國籍：葡萄牙

活動：商業

申請日期：2009/07/07

產品：橄欖油。

商標構成：

顏色之要求：白色，黑色，紅色，灰色。

商標編號：N/43677 類別： 33

申請人：Maria da Conceição Reynolds Pires Marques, Rua 

do Jardim, Azalea Court, 22-O, Taipa, Macau.

國籍：葡萄牙

活動：商業

申請日期：2009/07/07

產品：酒（啤酒除外）。

商標構成：

顏色之要求：白色，黑色，紅色，灰色。

商標編號：N/43678 類別： 35

申請人：Fondation de la Haute Horlogerie, Avenue du Mail 

22, Geneva, Switzerland.

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

服務：商業資訊；直接郵遞廣告；組織以商業及廣告為目的

之展覽會、商業展覽及專業會議；直接郵遞廣告；廣告材料更

新；出版廣告文章；公共關係；民意調查。

商標構成：

Marca n.º N/43 676 Classe 29.ª

Requerente: Maria da Conceição Reynolds Pires Marques, 

Rua do Jardim, Azalea Court, 22-O, Taipa, Macau.

Nacionalidade: portuguesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: azeite.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: branco, preto, vermelho, cinzento.

Marca n.º N/43 677 Classe 33.ª

Requerente: Maria da Conceição Reynolds Pires Marques, 

Rua do Jardim, Azalea Court, 22-O, Taipa, Macau.

Nacionalidade: portuguesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: vinho (com excepção de cerveja).

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: branco, preto, vermelho, cinzento.

Marca n.º N/43 678 Classe 35.ª

Requerente: Fondation de la Haute Horlogerie, Avenue du 

Mail 22, Geneva, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Serviços: informações comerciais; publicidade por correio 

directo; organização de exposições, exposições comerciais e 

congressos para fins comerciais e publicitários; publicidade por 

correio directo; actualização de materiais publicitários; publica-

ção de textos publicitários; relações públicas; opiniões de voto.

A marca consiste em: 
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優先權日期：2009/05/08；優先權國家/地區：瑞士；優先權

編號：55064/2009。

商標編號：N/43679 類別： 41

申請人：Fondation de la Haute Horlogerie, Avenue du Mail 

22, Geneva, Switzerland.

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

服務：組織競賽；組織及指導以文化及教育為目的之展覽

會、研討會及專業會議；書籍出版；籌劃慶祝會；出版文章

（非廣告文章）。

商標構成：

優先權日期：2009/05/08；優先權國家/地區：瑞士；優先權

編號：55064/2009。

商標編號：N/43680 類別： 34

申請人：Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, Minato-ku, 

Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：香煙；未加工及已加工煙草；煙具；火柴。

商標構成：

商標編號：N/43682 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

Data de prioridade: 2009/05/08; País/Território de prioridade: 

Suíça; n.º de prioridade: 55064/2009.

Marca n.º N/43 679 Classe 41.ª

Requerente: Fondation de la Haute Horlogerie, Avenue du 

Mail 22, Geneva, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Serviços: organização de concursos; organização e condução 

de exposições, conferências e congressos para fins culturais e 

educacionais; publicação de livros; planeamento de festas; publi-

cação de textos (sem ser textos publicitários).

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/05/08; País/Território de prioridade: 

Suíça; n.º de prioridade: 55064/2009.

Marca n.º N/43 680 Classe 34.ª

Requerente: Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, Minato-

-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: cigarros; tabaco em bruto e manufacturado; artigos 

para fumadores; e fósforos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 682 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07
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產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43683 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43684 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43685 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 683 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 684 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 685 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43686 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

優先權日期：2009/04/21；優先權國家/地區：美國；優先權

編號：77/718 737。

商標編號：N/43687 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43688 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

優先權日期：2009/04/09；優先權國家/地區：美國；優先權

編號：77/710852。

Marca n.º N/43 686 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/04/21; País/Território de prioridade: 

Estados Unidos da América; n.º de prioridade: 77/718 737.

Marca n.º N/43 687 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 688 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/04/09; País/Território de prioridade: 

Estados Unidos da América; n.º de prioridade: 77/710852.
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商標編號：N/43689 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43690 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43691 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43692 類別： 29

申請人：新口岸餐飲管理有限公司，場所：澳門宋玉生廣場

606H-606G號中裕大廈地下L舖。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/07

Marca n.º N/43 689 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 690 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 691 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 692 Classe 29.ª

Requerente: 新口岸餐飲管理有限公司，Sede: 澳門宋玉生廣

場606H-606G號中裕大廈地下L舖。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/07
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產品：肉、魚、家禽及野味，肉汁，腌漬，乾製及煮熟的水

果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及乳製品，食用油和油

脂。

商標構成：

顏色之要求：由紫色、黃色、黑色組成，具體見圖。

商標編號：N/43693 類別： 30

申請人：新口岸餐飲管理有限公司，場所：澳門宋玉生廣場

606H-606G號中裕大廈地下L舖。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/07

產品：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。

商標構成：

顏色之要求：由紫色、黃色、黑色組成，具體見圖。

商標編號：N/43694 類別： 43

申請人：新口岸餐飲管理有限公司，場所：澳門宋玉生廣場

606H-606G號中裕大廈地下L舖。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/07

服務：提供食物和飲料服務。

Produtos: carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutos e 

vegetais conservados, secos e cozinhados, geleias, doces, compo-

tas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: as cores são compostas pela violeta, 

amarela, preta, tal como representadas na figura.

Marca n.º N/43 693 Classe 30.ª

Requerente: 新口岸餐飲管理有限公司，Sede: 澳門宋玉生廣

場606H-606G號中裕大廈地下L舖。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, suce-

dâneos do café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, 

pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis, mel, xarope de me-

laço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos 

(condimentos), especiarias, gelo para refrescar.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: as cores são compostas pela violeta, 

amarela, preta, tal como representadas na figura.

Marca n.º N/43 694 Classe 43.ª

Requerente: 新口岸餐飲管理有限公司，Sede: 澳門宋玉生廣

場606H-606G號中裕大廈地下L舖。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/07

Serviços: serviços de fornecimento de alimentos e bebidas.
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商標構成：

顏色之要求：由紫色，黃色，黑色組成，具體見圖。

商標編號：N/43695 類別： 35

申請人：NEXTVECTOR CONSULTANTS, LIMITED, Av. 

Infante D. Henrique, n.º 47-53, Edf. Macau Square, 7.º andar, 

Macau.

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/07

服務：商業貿易管理，廣告，商業行政，辦公事務。

商標構成：

顏色之要求：綠色，黑色，白色。

商標編號：N/43696 類別： 35

申請人：NEXTVECTOR CONSULTANTS, LIMITED, Av. 

Infante D. Henrique, n.º 47-53, Edf. Macau Square, 7.º andar, 

Macau.

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/07

服務：廣告，商業貿易管理，商業行政，辦公事務。

商標構成：

顏色之要求：綠色，黑色，白色。

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: as cores são compostas pela violeta, 

amarela, preta, tal como representadas na figura.

Marca n.º N/43 695 Classe 35.ª

Requerente: NEXTVECTOR CONSULTANTS, LIMITED, 

Av. Infante D. Henrique, n.os 47-53, Edf. Macau Square, 7.º andar, 

Macau.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/07

Serviços: gestão dos negócios comerciais, publicidade, admi-

nistração comercial, trabalhos de escritório.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: verde, preto, branco.

Marca n.º N/43 696 Classe 35.ª

Requerente: NEXTVECTOR CONSULTANTS, LIMITED, 

Av. Infante D. Henrique, n.os 47-53, Edf. Macau Square, 7.º andar, 

Macau.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/07

Serviços: publicidade, gestão dos negócios comerciais, admi-

nistração comercial, trabalhos de escritório.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: verde, preto, branco.
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商標編號：N/43697 類別： 41

申請人：NEXTVECTOR CONSULTANTS, LIMITED, Av. 

Infante D. Henrique, n.º 47-53, Edf. Macau Square, 7.º andar, 

Macau.

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/07

服務：教育，培訓。

商標構成：

顏色之要求：綠色，黑色，白色。

商標編號：N/43698 類別： 32

申請人：P E P S I C O, I N C., 700 A n d e r s o n H i l l R o a d, 

Purchase, New York 10577, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：礦泉水及汽水及其他不含酒精的飲料；水果飲料及水

果汁；製飲料用的糖漿，濃縮液及其他製劑；補充能量飲料；

運動用飲料及等滲飲料。

商標構成：

顏色之要求：淺綠色，深綠色及紅色。

商標編號：N/43699 類別： 41

申請人：Dow Jones & Company, Inc., 200 Liberty Street, 

New York, New York 10281, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

服務：提供手提電話及流動裝置的新聞服務；電視節目、

視像、網誌、“pod casts” 及在線 “newfeeds”的製作、提

供、展示及分發；提供不可下載電子出版物；透過互聯網及在

線、 “news feeds rss”及電子郵件提示透過一全球電腦網絡途

徑提供新聞及大量各類範疇的資訊。

Marca n.º N/43 697 Classe 41.ª

Requerente: NEXTVECTOR CONSULTANTS, LIMITED, 

Av. Infante D. Henrique, n.os 47-53, Edf. Macau Square, 7.º 

andar, Macau.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/07

Serviços: educação, formação.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: verde, preto, branco.

Marca n.º N/43 698 Classe 32.ª

Requerente: PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill Road, Pur-

chase, New York 10577, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não 

alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes, concen-

trados e outras preparações para fazer bebidas; bebidas energé-

ticas; bebidas para desporto e bebidas isotónicas.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: verde-claro, verde-escuro e vermelho.

Marca n.º N/43 699 Classe 41.ª

Requerente: Dow Jones & Company, Inc., 200 Liberty Street, 

New York, New York 10281, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Serviços: fornecimento de serviços de notícias para telemóveis 

e dispositivos móveis; produção, fornecimento, apresentação e 

distribuição de programas de televisão, vídeo, blogs, pod casts e 

newsfeeds online; fornecimento de publicações electrónicas não 

descarregáveis; fornecimento de notícias e informações numa 

ampla variedade de áreas por meio de uma rede informática 

global, através da Internet e online; news feeds rss e alertas de 

correio electrónico.
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商標構成：

商標編號：N/43700 類別： 3

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：香皂，香料，精油，化妝品，髮水。

商標構成：

商標編號：N/43701 類別： 9

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：眼鏡，包括太陽眼鏡；眼鏡框；眼鏡用箱及盒。

商標構成：

商標編號：N/43702 類別： 14

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

有貴重金屬的物品；珠寶物品，寶石；鐘錶及計時儀器，包

括錶。

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 700 Classe 3.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: sabonetes, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para cabelo.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 701 Classe 9.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: óculos, incluindo óculos de sol; armações para ócu-

los; caixas e estojos para óculos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 702 Classe 14.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou revestidos dos mesmos, não incluídos noutras clas-

ses; artigos de joalharia, pedras preciosas; instrumentos de relo-

joaria e cronométricos, incluindo relógios.
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商標構成：

商標編號：N/43703 類別： 18

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品；

雨傘及陽傘；箱子及旅行箱；不屬別類的箱子。

商標構成：

商標編號：N/43704 類別： 25

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：服裝，鞋，帽。

商標構成：

商標編號：N/43705 類別： 35

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

服務：於購買及售賣的貿易中介，包括於肥皂，香料，精

油，化妝品，髮水，光學品，包括太陽眼鏡，眼鏡框，眼鏡用

箱及盒，貴重金屬及其合金以及貴重金屬製品或鍍有貴重金屬

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 703 Classe 18.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: couro e imitações de couro e artigos feitos destes 

materiais e não incluídos noutras classes; guarda-chuvas e guar-

da-sóis; arcas e malas de viagem; malas não incluídas noutras 

classes.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 704 Classe 25.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: vestuário, calçado, chapelaria.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 705 Classe 35.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Serviços: mediação de negócio na compra e venda, incluin-

do no âmbito da venda a retalho, de sabões, perfumaria, óleos 

essenciais, cosméticos, loções para cabelo, artigos ópticos, in-

cluindo óculos de sol, armações para óculos, caixas e estojos 

para óculos, metais preciosos e suas ligas e produtos feitos dos 
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的物品，珠寶物品，首飾，寶石，鐘錶及計時儀器，包括錶，

皮革及人造皮革和上述提及材料的製品，雨傘及陽傘，箱子及

小手提箱，箱子，服裝，鞋，帽的零售範疇；上述提及服務同

樣自電子途徑提供，包括互聯網。

商標構成：

商標編號：N/43706 類別： 3

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：香皂，香料，精油，化妝品，髮水。

商標構成：

商標編號：N/43707 類別： 9

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：眼鏡，包括太陽眼鏡；眼鏡框；眼鏡用箱及盒。

商標構成：

商標編號：N/43708 類別： 14

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

materiais acima referidos ou revestidos dos mesmos, artigos de 

joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relógios e instrumentos 

cronométricos, incluindo relógios, couro e imitações de couro e 

produtos feitos dos materiais acima referidos, guarda-chuvas e 

guarda-sóis, arcas e maletas, malas, vestuário, calçado, chapela-

ria; os citados serviços oferecidos também via canais eléctróni-

cos, incluindo a internet.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 706 Classe 3.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: sabonetes, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para cabelo.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 707 Classe 9.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: óculos, incluindo óculos de sol; armações para ócu-

los; caixas e estojos para óculos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 708 Classe 14.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07
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產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

有貴重金屬的物品；珠寶物品，寶石；鐘錶及計時儀器，包

括錶。

商標構成：

商標編號：N/43709 類別： 18

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品；

雨傘及陽傘；箱子及旅行箱；不屬別類的箱子。

商標構成：

商標編號：N/43710 類別： 25

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：服裝，鞋，帽。

商標構成：

商標編號：N/43711 類別： 35

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

服務：於購買及售賣的貿易中介，包括於肥皂，香料，精

油，化妝品，髮水，光學品，包括太陽眼鏡，眼鏡框，眼鏡用

Produtos: metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou revestidos dos mesmos, não incluídos noutras clas-

ses; artigos de joalharia, pedras preciosas; instrumentos de relo-

joaria e cronométricos, incluindo relógios.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 709 Classe 18.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: couro e imitações de couro e artigos feitos destes 

materiais e não incluídos noutras classes; guarda-chuvas e guar-

da-sóis; arcas e malas de viagem; malas não incluídas noutras 

classes.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 710 Classe 25.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: vestuário, calçado, chapelaria.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 711 Classe 35.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Serviços: mediação de negócio na compra e venda, incluin-

do no âmbito da venda a retalho, de sabões, perfumaria, óleos 
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箱及盒，貴重金屬及其合金以及貴重金屬製品或鍍有貴重金屬

的物品，珠寶物品，首飾，寶石，鐘錶及計時儀器，包括錶，

皮革及人造皮革和上述提及材料的製品，雨傘及陽傘，箱子及

小手提箱，箱子，服裝，鞋，帽的零售範疇；上述提及服務同

樣自電子途徑提供，包括互聯網。

商標構成：

商標編號：N/43712 類別： 3

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：香皂，香料，精油，化妝品，髮水。

商標構成：

商標編號：N/43713 類別： 9

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：眼鏡，包括太陽眼鏡；眼鏡框；眼鏡用箱及盒。

商標構成：

商標編號：N/43714 類別： 14

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

essenciais, cosméticos, loções para cabelo, artigos ópticos, in-

cluindo óculos de sol, armações para óculos, caixas e estojos 

para óculos, metais preciosos e suas ligas e produtos feitos dos 

materiais acima referidos ou revestidos dos mesmos, artigos de 

joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relógios e instrumentos 

cronométricos, incluindo relógios, couro e imitações de couro e 

produtos feitos dos materiais acima referidos, guarda-chuvas e 

guarda-sóis, arcas e maletas, malas, vestuário, calçado, chapela-

ria; os citados serviços oferecidos também via canais eléctróni-

cos, incluindo a internet.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 712 Classe 3.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: sabonetes, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para cabelo.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 713 Classe 9.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: óculos, incluindo óculos de sol; armações para ócu-

los; caixas e estojos para óculos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 714 Classe 14.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa
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活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

有貴重金屬的物品；珠寶物品，寶石；鐘錶及計時儀器，包

括錶。

商標構成：

商標編號：N/43715 類別： 18

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品；

雨傘及陽傘；箱子及旅行箱；不屬別類的箱子。

商標構成：

商標編號：N/43716 類別： 25

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

產品：服裝，鞋，帽。

商標構成：

商標編號：N/43717 類別： 35

申請人：We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/07

服務：於購買及售賣的貿易中介，包括於肥皂，香料，精

油，化妝品，髮水，光學品，包括太陽眼鏡，眼鏡框，眼鏡用

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou revestidos dos mesmos, não incluídos noutras clas-

ses; artigos de joalharia, pedras preciosas; instrumentos de relo-

joaria e cronométricos, incluindo relógios.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 715 Classe 18.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: couro e imitações de couro e artigos feitos destes 

materiais e não incluídos noutras classes; guarda-chuvas e guar-

da-sóis; arcas e malas de viagem; malas não incluídas noutras 

classes.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 716 Classe 25.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Produtos: vestuário, calçado, chapelaria.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 717 Classe 35.ª

Requerente: We Netherlands B.V., Reactorweg 101, 3542 AD 

Utrecht, The Netherlands.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/07

Serviços: mediação de negócio na compra e venda, incluin-

do no âmbito da venda a retalho, de sabões, perfumaria, óleos 
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箱及盒，貴重金屬及其合金以及貴重金屬製品或鍍有貴重金屬

的物品，珠寶物品，首飾，寶石，鐘錶及計時儀器，包括錶，

皮革及人造皮革和上述提及材料的製品，雨傘及陽傘，箱子及

小手提箱，箱子，服裝，鞋，帽的零售範疇；上述提及服務同

樣自電子途徑提供，包括互聯網。

商標構成：

商標編號：N/43718 類別： 43

申請人：ACCOR, 2 Rue de la Mare Neuve, 91000 Evry, 

France.

國籍：法國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/08

服務：酒店及餐廳服務（提供食品和飲料）；臨時住宿；汽

車旅館，餐廳，咖啡廳，茶室，酒吧（俱樂部除外），渡假

屋；為旅客的酒店房間預留服務；與酒店及餐廳服務有關的非

專業諮詢及顧問。

商標構成：

顏色之要求：紫色（色版 5115），金色（色版 874）。

優先權日期：2009/01/09；優先權國家/地區：西班牙；優先

權編號：M2858884-3。

商標編號：N/43719 類別： 39

申請人：陳雪菊，場所：澳門氹仔牡丹花城第1座1 1樓

“N”。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/08

服務：旅行社服務。

essenciais, cosméticos, loções para cabelo, artigos ópticos, in-

cluindo óculos de sol, armações para óculos, caixas e estojos 

para óculos, metais preciosos e suas ligas e produtos feitos dos 

materiais acima referidos ou revestidos dos mesmos, artigos de 

joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relógios e instrumentos 

cronométricos, incluindo relógios, couro e imitações de couro e 

produtos feitos dos materiais acima referidos, guarda-chuvas e 

guarda-sóis, arcas e maletas, malas, vestuário, calçado, chapela-

ria; os citados serviços oferecidos também via canais eléctróni-

cos, incluindo a internet.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 718 Classe 43.ª

Requerente: ACCOR, 2 Rue de la Mare Neuve, 91000 Evry, 

France.

Nacionalidade: francesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/08

Serviços: serviços de hotel e restaurante (fornecimento de 

comida e bebida); alojamento temporário; motéis, restaurantes, 

cafetarias, salas de chá, bares (com excepção de clubes), casas 

de férias; serviços de reserva de quartos de hotéis para viajantes; 

consultoria e assessoria sem ser profissional relacionados com 

serviços de hotel e restaurante.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: roxo (Pantone 5115), dourado (Pan-

tone 874).

Data de prioridade: 2009/01/09; País/Território de prioridade: 

Espanha; n.º de prioridade: M2858884-3.

Marca n.º N/43 719 Classe 39.ª

Requerente: CHEN XUE JU, Rua de Évora Peony Garden 

Blo-1, 11.º-andar-N Taipa, Macau.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/08

Serviços: serviços de agência de viagem.
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商標構成：

顏色之要求：K：00（黑色）；C：20 M：50 Y：80（黃色）。

商標編號：N/43720 類別： 29

申請人：V I C T O R  G U E D E S  -  I N D Ú S T R I A  E 

COMÉRCIO, S.A., Largo Monterroio Mascarenhas, n.º 1, 

1070-184 Lisboa, Portugal.

國籍：葡萄牙

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/08

產品：橄欖油，食用油及油脂，罐頭。

商標構成：

商標編號：N/43721 類別： 30

申請人：V I C T O R  G U E D E S  -  I N D Ú S T R I A  E 

COMÉRCIO, S.A., Largo Monterroio Mascarenhas, n.º 1, 

1070-184 Lisboa, Portugal.

國籍：葡萄牙

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/08

產品：醋及調味品。

商標構成：

商標編號：N/43722 類別： 29

申請人：V I C T O R  G U E D E S  -  I N D Ú S T R I A  E 

COMÉRCIO, S.A., Largo Monterroio Mascarenhas, n.º 1, 

1070-184 Lisboa, Portugal.

國籍：葡萄牙

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/08

產品：橄欖油，食用油及油脂，罐頭。

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: K:00 (preto); C:20 M:50 Y:80 (amarelo).

Marca n.º N/43 720 Classe 29.ª

Requerente: VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E CO-

MÉRCIO, S.A., Largo Monterroio Mascarenhas, n.º 1, 1070-184 

Lisboa, Portugal.

Nacionalidade: portuguesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/08

Produtos: azeites, óleos e gorduras comestíveis, conservas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 721 Classe 30.ª

Requerente: VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E CO-

MÉRCIO, S.A., Largo Monterroio Mascarenhas, n.º 1, 1070-184 

Lisboa, Portugal.

Nacionalidade: portuguesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/08

Produtos: vinagre e condimentos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 722 Classe 29.ª

Requerente: VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E CO-

MÉRCIO, S.A., Largo Monterroio Mascarenhas, n.º 1, 1070-184 

Lisboa, Portugal.

Nacionalidade: portuguesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/08

Produtos: azeites, óleos e gorduras comestíveis, conservas.
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商標構成：

商標編號：N/43723 類別： 30

申請人：V I C T O R  G U E D E S  -  I N D Ú S T R I A  E 

COMÉRCIO, S.A., Largo Monterroio Mascarenhas, n.º 1, 

1070-184 Lisboa, Portugal.

國籍：葡萄牙

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/08

產品：醋及調味品。

商標構成：

商標編號：N/43724 類別： 9

申請人：Luxottica Group S.p.A., Via Cesare Cantu, 2 20123 

Milano (MI), Itália.

國籍：意大利

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/08

產品：太陽眼鏡，眼鏡，美學眼鏡，保護眼鏡，體育活動用

眼鏡；眼鏡片；眼鏡框；眼鏡用盒及支架；眼鏡鏈；隱形眼鏡

及隱形眼鏡用盒，放大鏡；雙筒望遠鏡；光學設備及儀器。

商標構成：

優先權日期：2009/03/24；優先權國家/地區：意大利；優先

權編號：BO2009C000385。

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 723 Classe 30.ª

Requerente: VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E CO-

MÉRCIO, S.A., Largo Monterroio Mascarenhas, n.º 1, 1070-184 

Lisboa, Portugal.

Nacionalidade: portuguesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/08

Produtos: vinagre e condimentos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 724 Classe 9.ª

Requerente: Luxottica Group S.p.A., Via Cesare Cantu, 2 

20123 Milano (MI), Itália.

Nacionalidade: italiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/08

Produtos: óculos de sol, óculos, óculos estéticos, óculos de pro-

tecção, óculos para actividades desportivas; lentes para óculos; 

armações para óculos; estojos e suportes para óculos; correntes 

para óculos; lentes de contacto e estojos para lentes de contacto, 

lupas; binóculos; aparelhos e instrumentos ópticos.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/03/24; País/Território de prioridade: 

Itália; n.º de prioridade: BO2009C000385.
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商標編號：N/43725 類別： 14

申請人：DAMIANI INTERNATIONAL B.V., Pr ins 

Bernhardplein 200 Amsterdam, Holanda.

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/08

產品：手鐲（首飾），貴重金屬手鐲，如鐘錶般使用的計時

器，精密計時器（鐘錶），人造珠寶，珠寶，珠寶用鏈，頸

鍊，鐘錶零件，袋錶，精密計時器，鐘錶手鐲，鐘錶盒，鐘錶

鏈，鐘錶套，鐘錶帶，鐘錶，腕錶。

商標構成：

商標編號：N/43729 類別： 34

申請人：British American Tobacco (Brands) Limited, Globe 

House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, United Kingdom.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/08

產品：香煙；煙草衍生產品。

商標構成：

優先權日期：2009/03/30；優先權國家/地區：英國；優先權

編號：2512464。

商標編號：N/43730 類別： 25

申請人：許德樂，場所：Rampa Cavaleiros 9, Bl. 3, Fl. 25, 

Flat A, Ed. Sun Yick Garden, Macau.

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/09

產品：服裝，鞋，帽，領帶，腰帶，襪。

商標構成：

顏色之要求：紅色及香檳金。

Marca n.º N/43 725 Classe 14.ª

Requerente: DAMIANI INTERNATIONAL B.V., Prins 

Bernhardplein 200 Amsterdam, Holanda.

Nacionalidade: holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/08

Produtos: pulseiras (bijutaria), pulseiras de metal precioso, 

cronógrafos para utilizar como relógios, cronómetros (relógios), 

joalharia de fantasia, joalharia, correntes para joalharia, colares, 

peças para relógios, relógios de bolso, cronómetros, pulseiras de 

relógios, estojos para relojoaria, correntes de relógios, bainhas 

para relógios, correias para relógios, relógios, relógios de pulso.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 729 Classe 34.ª

Requerente: British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, United 

Kingdom.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/08

Produtos: cigarros; produtos derivados do tabaco.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/03/30; País/Território de prioridade: 

Reino Unido; n.º de prioridade: 2512464.

Marca n.º N/43 730 Classe 25.ª

Requerente: Hoi Tak Lok, Rampa dos Cavaleiros 9, Bl. 3, Fl. 

25, Flat A, Ed. Sun Yick Garden, Macau.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/09

Produtos: vestuário, calçado, chapelaria, gravata, cinto, meias.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: vermelho e ouro de champanhe.
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商標編號：N/43731 類別： 9

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

產品：計算機軟件（用於計劃、管理、調控貨物的進出口、

海關清關、經紀業務、風險管理和評估事項，並用於對前述事

項進行審計、跟蹤及生成海關數據）。

商標構成：

優先權日期：2009/01/23；優先權國家/地區：中國；優先權

編號：7181738。

商標編號：N/43732 類別： 35

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

服務：商業調查（調查內容包括僱員和人員的調動、有組織

的房屋銷售、臨時住房及與人員調動有關的學校）；商業管

理諮詢（在供應鏈和物流領域）；審計（在供應鏈和物流領

域）；商業管理諮詢（在產品行銷領域）；商業管理諮詢（在

體育和娛樂項目方面）；商業管理諮詢（在存儲和倉儲合同方

面）；商業管理（在國際貨運領域）；商業諮詢服務（在能源

和礦業領域）；審計（在能源和礦業領域）；商業諮詢服務

（在產品市場研發及產品配送方面）；商業研究（在能源和礦

業領域）；市場研究（在能源和礦業領域）；會計。

商標構成：

Marca n.º N/43 731 Classe 9.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Produtos: software de computador (para planeamento, gestão, 

regulação da importação-exportação e transporte das merca-

dorias, desalfandegamento, actividades de corretagem, gestão 

de risco e assuntos de avaliação, e para proceder a auditoria, 

perseguição e geração de dados aduaneiros dos assuntos atrás 

referidos).

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/23; País/Território de prioridade: 

R.P.China; n.º de prioridade: 7181738.

Marca n.º N/43 732 Classe 35.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Serviços: pesquisa comercial (o conteúdo da pesquisa abrange 

a deslocação de empregados e pessoal, venda de casas orga-

nizada, habitações temporárias e escolas relacionadas com a 

deslocação do pessoal); consultadoria da gestão comercial (na 

área de cadeia de abastecimento e logística); auditoria (na área 

de cadeia de abastecimento e logística); consultadoria da gestão 

comercial (na área de venda de produtos); consultadoria da 

gestão comercial (no campo de eventos desportivos e entre-

tenimento); consultadoria na gestão comercial (no campo dos 

contratos de depósito e armazenamento); gestão comercial (na 

área de transporte da carga global); serviços de consultadoria 

comercial (na área da energia e da indústria mineira); auditoria 

(na área da energia e da indústria mineira); serviços de consul-

tadoria comercial (no campo do desenvolvimento do mercado 

dos produtos e distribuição dos produtos); pesquisa comercial 

(na área da energia e da indústria mineira); estudos do mercado 

(na área da energia e da indústria mineira); contabilidade.

A marca consiste em: 
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優先權日期：2009/01/23；優先權國家/地區：中國；優先權

編號：7181753。

商標編號：N/43733 類別： 36

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

服務：海關經紀；貨物保險經紀；海關經紀（海關清關服

務）；海關經紀（為與海關有關的事項準備文件）；海關經紀

（就商品進口向衛生主管部門辦理許可文件）。

商標構成：

優先權日期：2009/01/23；優先權國家/地區：中國；優先權

編號：7181752。

商標編號：N/43734 類別： 37

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

服務：建築；工廠建設；為集市和展覽會建造展棚和櫃檯；

建築施工監督；商業攤位及商店的建築。

商標構成：

優先權日期：2009/01/23；優先權國家/地區：中國；優先權

編號：7181751。

商標編號：N/43735 類別： 39

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Data de prioridade: 2009/01/23; País/Território de prioridade: 

R.P.China; n.º de prioridade: 7181753.

Marca n.º N/43 733 Classe 36.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Serviços: corretagem alfandegária; corretagem de seguros de 

mercadorias; corretagem alfandegária (serviços de desalfande-

gamento); corretagem alfandegária (preparação de documentos 

de assuntos relacionados com alfândegas); corretagem alfande-

gária (tratamento de documentos de autorização das mercado-

rias importadas junto das autoridades sanitárias).

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/23; País/Território de prioridade: 

R.P.China; n.º de prioridade: 7181752.

Marca n.º N/43 734 Classe 37.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Serviços: construção; construção de fábrica; construção de 

barracas e balcões para feiras e exposições; supervisão de obras 

de construção; construção de barracas comerciais e lojas.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/23; País/Território de prioridade: 

R.P.China; n.º de prioridade: 7181751.

Marca n.º N/43 735 Classe 39.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.
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國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

服務：貨物貯存；商品包裝；卸貨；貯藏容器出租；旅行預

訂；汽車運輸；空中運輸；船運貨物；鐵路運輸；運輸經紀；

貨運經紀；運輸經紀（就物流領域提供的安全管理、貨物檢

查、場地檢查、路線檢查、與危險材料運輸有關的應急計劃諮

詢和顧問服務）；貨物遞送；為博覽會、展覽會、商業展覽提

供運輸服務；運輸信息；貨運。

商標構成：

優先權日期：2009/01/23；優先權國家/地區：中國；優先權

編號：7181750。

商標編號：N/43736 類別： 42

申請人：PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, P.O. 

Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

國籍：科威特

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

服務：計算機軟件設計（用於對貨物進出口、海關清關、裝

船、貨物狀態及交付的在線跟蹤信息和報告）；計算機軟件設

計（用於對貨物陸運、空運、海運、駁船、鐵路快運的在線跟

蹤信息和報告）。

商標構成：

優先權日期：2009/01/23；優先權國家/地區：中國；優先權

編號：7181749。

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Serviços: armazenamento de mercadorias; embalagem de 

mercadorias; descarga de mercadorias; aluguer de contentores 

de armazenamento; reserva de viagens; transporte por auto-

móveis; transporte aéreo; transporte marítimo de mercadorias; 

transporte ferroviário; corretagem de transporte; gestão do 

transporte de carga; corretagem de transporte (provisão de 

serviços consultadoria e aconselhamento de planos da resposta 

à emergência relacionados com a gestão de segurança, inspec-

ção de mercadorias, inspecção de locais, inspecção de rotas e 

transporte dos materiais perigosos da área logística); transporte 

de mercadorias; provisão de serviços de transporte para feiras, 

exposições, exposições comerciais; informações de transporte; 

transporte de mercadorias.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/23; País/Território de prioridade: 

R.P.China; n.º de prioridade: 7181750.

Marca n.º N/43 736 Classe 42.ª

Requerente: PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC, 

P.O. Box 25418, Safat 13115, Kuwait.

Nacionalidade: kowaitiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Serviços: design de software para computador (informações 

de perseguição e relatório em linha de importação-exportação 

das mercadorias, desalfandegamento, carregamento, estado e 

entrega das mercadorias); desenho de software para computa-

dor (informações de perseguição e relatório em linha de trans-

porte expresso terrestre, aéreo, marítimo, por batelão e ferro-

viário das mercadorias).

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/23; País/Território de prioridade: 

R.P.China; n.º de prioridade: 7181749.
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商標編號：N/43737 類別： 16

申請人：PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

產品：票夾；口袋備忘本；紙燕尾旗；包裝用紙容器；家用

包裹食品用薄片；衛生紙手巾；紙手巾；行李用標籤；書法圖

及作品；支票打印器；文具或家庭用黏合劑；單張；書籍；

日曆；卡；地圖；紙手帕；衛生紙；活頁檔案夾；雜誌（期

刊）；小冊子；紙；期刊；相框；照片；圖畫；印刷品；印刷

出版物；說明書；文具用品；紙的桌餐巾；紙的桌毛巾；門

票；電動或非電動打字機。

商標構成：

商標編號：N/43738 類別： 35

申請人：PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

服務：提供與批發及零售有關的商業資訊；替他人訂閱報章

及雜誌的募集；替他人推銷產品及服務，如提供代用劵；替他

人推銷產品及服務，如提供關於折扣、代用劵及帳單的資訊；

公告；公告代理；透過郵寄售賣的廣告；宣傳材料的散發；職

業介紹所；廣告用途的版面編排服務；市場調查；市場研究；

民意調查；街上廣告；公共關係；廣告文章的出版；廣告；廣

告代理；廣告欄的預備；廣告空間的出租；零售用途於通訊媒

體的產品展示；替他人作推銷；廣告文章的編輯；商業資訊代

理；於電腦網絡的在線廣告。

Marca n.º N/43 737 Classe 16.ª

Requerente: PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyo-

da-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Produtos: porta-bilhetes; blocos de apontamentos de bolso; 

galhardetes de papel; recipientes de papel para embalagem; 

películas para embrulhar alimentos para uso doméstico; toalhas 

de mão higiénicas de papel; toalhas de mão de papel; etiquetas 

para bagagem; pinturas e trabalhos caligráficos; impressores de 

cheques; adesivos para papelaria ou uso doméstico; folhetos; 

livros; calendários; cartões; mapas geográficos; lenços de mão 

de papel; papel higiénico; arquivadores de folhas soltas; revistas 

[periódicos]; panfletos; papel; periódicos; molduras para foto-

grafias; fotografias; quadros; produtos de impressão; publicações 

impressas; prospectos; artigos de papelaria; guardanapos de 

mesa de papel; toalhas de mesa de papel; bilhetes; máquinas de 

escrever, eléctricas ou não-eléctricas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 738 Classe 35.ª

Requerente: PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyo-

da-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Serviços: provisão de informação comercial relacionada com 

serviços de venda por grosso e venda a retalho; angariação de 

subscrições de jornais e revistas para terceiros; promoção de 

produtos e serviços para terceiros, nomeadamente provisão de 

cupões; promoção de produtos e serviços para terceiros, nomea-

damente provisão de informação sobre descontos, cupões e vales; 

anúncios; agências de anúncios; publicidade através de venda 

por correspondência; disseminação de material publicitário; 

agências de emprego; serviços de «layout» para fins publicitá-

rios; pesquisas de mercado; estudos de mercado; sondagens de 

opinião; publicidade de rua; relações públicas; publicação de 

textos publicitários; publicidade; agências de publicidade; pre-

paração de colunas publicitárias; aluguer de espaço publicitário; 

apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins 

de venda a retalho; promoção de vendas para terceiros; redac-

ção de textos publicitários; agências de informação comercial; 

publicidade «on-line» numa rede de computadores.
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商標構成：

商標編號：N/43739 類別： 41

申請人：PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

服務：提供關於藝術及手工藝、運動或科學的教學及教育服

務的資訊，如於插花範疇的教學，於特殊學校的補充教育，關

於卡拉OK的教學，關於和服正式使用的教學，關於劍道（帶

大刀的日式武術）的教學，成人的中學教育，關於語言教學，

為取得國家認可資格的預備教育，關於茶道的教學，關於駕車

的教學，關於柔道的教學，小學教育，關於游泳的教學，關於

日式算盤（算盤）的教學，學院及/或大學教育，中學教育，

關於網球的教學，關於鋼琴的教學，美術才藝的教學，於舞蹈

的教學，於會計的教學，於髮型範疇的教學，關於裁縫及/或

縫紉工作的教學，關於製造和服的教學；提供關於公園、全貌

地方或歷史地方的資訊；提供關於水族館、動物園或植物園的

資訊；提供關於圖書館的資訊；提供關於藝術品的資訊；提供

關於公園或岩洞展覽的資訊；提供關於文化、娛樂、戲劇及運

動事宜的資訊；組織影片演出或戲劇或音樂表演/作品演出；

提供關於電影影片或戲劇或音樂表演/作品演出的資訊；電影

影片的製作或分發；提供關於現場表演的演出的資訊；提供關

於戲劇作品舉行或演出的資訊；無線電或電視節目的製作；運

動訓練的組織及推廣；提供關於運動訓練的資訊；高爾夫球訓

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 739 Classe 41.ª

Requerente: PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyo-

da-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Serviços: provisão de informação sobre serviços de instrução 

ou de educação para artes e ofícios, desportos ou ciência, nomea- 

damente instrução em matéria de arranjos florais, educação 

suplementar em escolas particulares, instrução sobre «kara-

te», instrução sobre o uso formal do quimono, instrução sobre 

«kendo» (arte marcial japonesa com sabre), ensino liceal para 

adultos, instrução sobre a língua, ensino preparatório para a 

obtenção de qualificações estatais, instrução sobre a cerimónia 

do chá, instrução sobre a condução de carros, instrução sobre 

o judo, ensino de escola primária, instrução sobre a natação, 

instrução sobre o «soroban» (ábaco), educação de colégio e/                        

/ou universidade, ensino de escola secundária, instrução sobre 

o ténis, instrução de piano, instrução de belas-artes, instrução 

em dança, instrução em contabilidade, instrução em matéria 

de penteados, instrução sobre o trabalho de alfaiataria e/ou 

costura, instrução sobre a confecção de quimonos; provisão de 

informação sobre parques, locais panorâmicos ou locais históri-

cos; provisão de informação sobre aquários, jardins zoológicos 

ou jardins botânicos; provisão de informação sobre bibliote-

cas; provisão de informação sobre obras de arte; provisão de 

informação sobre exposições de jardins ou grutas; provisão de 

informação sobre eventos culturais, de entretenimento, teatrais 

e desportivos; organização de apresentações de filmes ou apre-

sentação de espectáculos/peças teatrais ou música; provisão de 

informação sobre filmes cinematográficos ou apresentação de 

espectáculos/peças teatrais ou música; produção ou distribui-

ção de filmes cinematográficos; provisão de informação sobre a 

apresentação de espectáculos ao vivo; provisão de informação 

sobre a realização ou apresentação de peças teatrais; produção 

de programas de rádio ou de televisão; organização e promoção 

de torneios desportivos; provisão de informação sobre torneios 

desportivos; organização e promoção de torneios de golfe, de 

torneios de luta sumo, de desafios de boxe ou de jogos de ba-

sebol; provisão de informação sobre torneios de golfe, torneios 
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練、相撲訓練、拳擊比賽或棒球比賽的組織及推廣；提供關於

高爾夫球訓練、相撲訓練、拳擊比賽或棒球比賽的資訊；賽

馬、賽單車、賽船或賽車的組織及推廣；提供關於賽馬、賽單

車、賽船或賽車的資訊；與提供音像或影像錄製室有關的資訊

服務；與提供運動設施有關的資訊服務；與提供消閒設施有關

的資訊服務；電影影片投影機及其相關配件的出租；提供關於

出租電影影片投影機及其相關配件的資訊；提供關於出租電影

影片的資訊；提供關於出租儀器的資訊；提供關於出租潛水器

具的資訊；提供關於出租預錄磁性光碟或帶的資訊；提供關於

出租預錄影帶的資訊；提供關於出租玩具的資訊；提供關於出

租於消閒公園使用的設備或儀器的資訊；提供關於出租遊戲機

的資訊；學院（教育）；組織及指導音樂會；俱樂部服務（娛

樂或教育）；的士高服務；關於教育的資訊；教育服務；表演

者服務；娛樂；關於娛樂的資訊；自一電腦網絡在線提供遊戲

服務；關於體操的教學；渡假營服務（娛樂）；教學服務；其

他非廣告用途的版面編排服務；現場表演的演出；於電影院的

演出；提供博物館用設施（介紹，展覽）；音樂廳；新聞採訪

服務；夜總會；管弦樂服務；組織舞會；組織競賽（教育或娛

樂）；組織文化或教育目的之展覽；組織表演（企業服務）；

遊樂場；籌劃聯歡會（娛樂）；攝影採訪；攝影；提供遊戲廊

服務；提供卡拉OK服務；提供不可下載的在線電子出版物；

提供運動用設施；出版書籍；出版在線電子書籍及日記；其他

非廣告文章的文章出版；關於消遣的資訊；出租電影影片；出

租網球場；運動營服務；出租體育場設施；組織及指導研討

會；賭場；門票代理服務（娛樂）；動物園；提供關於賽狗的

資訊；提供關於賭場的資訊；提供關於出租光碟（錄製）的資

訊；提供關於出租數碼雷射影碟（錄製）的資訊。

de luta sumo, desafios de boxe ou jogos de basebol; organização 

e promoção de corridas de cavalos, de corridas de bicicleta, de 

corridas de barco ou de corridas de carros; provisão de informa-

ção sobre corridas de cavalos, corridas de bicicleta, corridas de 

barco ou corridas de carros; serviços de informação relacionada 

com a provisão de estúdios de gravações de áudio ou vídeo; ser-

viços de informação relacionada com a provisão de instalações 

desportivas; serviços de informação relacionada com a provisão 

de instalações para diversão; aluguer de projectores de filmes 

cinematográficos e respectivos acessórios; provisão de informa-

ção sobre o aluguer de projectores de filmes cinematográficos e 

respectivos acessórios; provisão de informação sobre o aluguer 

de filmes cinematográficos; provisão de informação sobre o alu-

guer de instrumentos; provisão de informação sobre o aluguer 

de equipamento de mergulho; provisão de informação sobre o 

aluguer de discos ou fitas magnéticas pré-gravadas; provisão de 

informação sobre o aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; pro-

visão de informação sobre o aluguer de brinquedos; provisão de 

informação sobre o aluguer de aparelhos ou instrumentos para 

uso em parques de diversões; provisão de informação sobre o 

aluguer de máquinas de jogos; academias (educação); organiza-

ção e condução de concertos; serviços de clube (entretenimento 

ou educação); serviços de discoteca; informação sobre educação; 

serviços educacionais; serviços de «entertainer»; entretenimen-

to; informação sobre entretenimento; serviços de jogo providen-

ciados «on-line» a partir de uma rede de computadores; instru-

ção sobre ginástica; serviços de campos de férias (entretenimen-

to); serviços de instrução; serviços de «layout», outros que não 

para fins publicitários; apresentação de espectáculos ao vivo; 

apresentações em salas de cinema; provisão de instalações para 

museus (apresentação, exibições); salões de música; serviços de 

reportagens noticiosas; clubes nocturnos; serviços de orquestra; 

organização de bailes; organização de competições (educação 

ou entretenimento); organização de exibições com fins cultu-

rais ou educacionais; organização de espectáculos (serviços de 

empresário); parques de diversão; planeamento de festas (en-

tretenimento); reportagens fotográficas; fotografia; provisão de 

serviços de salões de jogos; provisão de serviços de «karaoke»; 

provisão de publicações electrónicas «on-line», não descarregá-

veis; provisão de instalações para desporto; publicação de livros; 

publicação de livros e diários electrónicos «on-line»; publicação 

de textos, outros que não textos publicitários; informação sobre 

recreação; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de cam-

pos de ténis; serviços de campos desportivos; aluguer de insta-

lações de estádio; organização e condução de simpósios; ensino; 

serviços de agência de bilhetes (entretenimento); jardins zooló-

gicos; provisão de informação sobre corridas de cães; provisão 

de informação sobre casinos; provisão de informação sobre o 

aluguer de discos compactos (gravados); provisão de informa-

ção sobre o aluguer de «DVDs» (gravados).



11312 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

商標構成：

商標編號：N/43740 類別： 43

申請人：PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

服務：提供關於臨時住宿的可使用性的資訊；住宿代理；關

於提供食品和飲料用的餐飲資訊服務；提供關於餐廳的資訊；

提供關於出租窗簾、傢俱、牆帷、地毯或內部傢俱的資訊；提

供關於出租廚房設備的資訊；提供關於出租婚禮室、舉行結婚

典禮的場地及舉行婚禮晚宴或慶祝會場地的資訊；住宿代理

（酒店、旅館）；臨時住宿出租；臨時住宿預留；旅館預留；

咖啡館；食堂；酒店預留；酒店；提供露營設施；出租椅子、

桌子、桌布和玻璃器皿；餐廳；自助餐廳；小吃店；旅遊者

之家。

商標構成：

商標編號：N/43741 類別： 16

申請人：PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

產品：票夾；口袋備忘本；紙燕尾旗；包裝用紙容器；家用

包裹食品用薄片；衛生紙手巾；紙手巾；行李用標籤；書法圖

及作品；支票打印器；文具或家庭用黏合劑；單張；書籍；

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 740 Classe 43.ª

Requerente: PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyo-

da-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Serviços: provisão de informação sobre a disponibilidade de 

alojamento temporário; agências para alojamento; serviços de 

informação sobre restauração para a provisão de alimentos e 

bebidas; provisão de informação sobre restaurantes; provisão 

de informação sobre o aluguer de cortinas, móveis, tapeçarias, 

carpetes ou móveis interiores; provisão de informação sobre o 

aluguer de aparelhos de cozinha; provisão de informação sobre 

o aluguer de salas para casamentos, locais onde se realizam 

cerimónias de casamento e locais onde se realizam jantares ou 

festas de casamentos; agências de alojamento (hotéis, pensões); 

aluguer de alojamento temporário; reservas de alojamento 

temporário; reservas para pensões; cafés; cantinas; reservas de 

hotel; hotéis; provisão de instalações para campismo; aluguer de 

cadeiras, mesas, roupa de mesa, objectos de vidro; restaurantes; 

restaurantes de «self-service»; «snack bars»; «tourist homes».

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 741 Classe 16.ª

Requerente: PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyo-

da-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Produtos: porta-bilhetes; blocos de apontamentos de bolso; 

galhardetes de papel; recipientes de papel para embalagem; 

películas para embrulhar alimentos para uso doméstico; toalhas 

de mão higiénicas de papel; toalhas de mão de papel; etiquetas 

para bagagem; pinturas e trabalhos caligráficos; impressores de 

cheques; adesivos para papelaria ou uso doméstico; folhetos; 

livros; calendários; cartões; mapas geográficos; lenços de mão 
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日曆；卡；地圖；紙手帕；衛生紙；活頁檔案夾；雜誌（期

刊）；小冊子；紙；期刊；相框；照片；圖畫；印刷品；印刷

出版物；說明書；文具用品；紙的桌餐巾；紙的桌毛巾；門

票；電動或非電動打字機。

商標構成：

商標編號：N/43742 類別： 35

申請人：PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

服務：提供與批發及零售有關的商業資訊；替他人訂閱報章

及雜誌的募集；替他人推銷產品及服務，如提供代用劵；替他

人推銷產品及服務，如提供關於折扣、代用劵及帳單的資訊；

公告；公告代理；透過郵寄售賣的廣告；宣傳材料的散發；職

業介紹所；廣告用途的版面編排服務；市場調查；市場研究；

民意調查；街上廣告；公共關係；廣告文章的出版；廣告；廣

告代理；廣告欄的預備；廣告空間的出租；零售用途於通訊媒

體的產品展示；替他人作推銷；廣告文章的編輯；商業資訊代

理；於電腦網絡的在線廣告。

商標構成：

商標編號：N/43743 類別： 41

申請人：PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

de papel; papel higiénico; arquivadores de folhas soltas; revistas 

[periódicos]; panfletos; papel; periódicos; molduras para foto-

grafias; fotografias; quadros; produtos de impressão; publicações 

impressas; prospectos; artigos de papelaria; guardanapos de 

mesa de papel; toalhas de mesa de papel; bilhetes; máquinas de 

escrever, eléctricas ou não-eléctricas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 742 Classe 35.ª

Requerente: PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyo-

da-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Serviços: provisão de informação comercial relacionada com 

serviços de venda por grosso e venda a retalho; angariação de 

subscrições de jornais e revistas para terceiros; promoção de 

produtos e serviços para terceiros, nomeadamente provisão de 

cupões; promoção de produtos e serviços para terceiros, nomea-

damente provisão de informação sobre descontos, cupões e vales; 

anúncios; agências de anúncios; publicidade através de venda 

por correspondência; disseminação de material publicitário; 

agências de emprego; serviços de «layout» para fins publicitá-

rios; pesquisas de mercado; estudos de mercado; sondagens de 

opinião; publicidade de rua; relações públicas; publicação de 

textos publicitários; publicidade; agências de publicidade; pre-

paração de colunas publicitárias; aluguer de espaço publicitário; 

apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins 

de venda a retalho; promoção de vendas para terceiros; redac-

ção de textos publicitários; agências de informação comercial; 

publicidade «on-line» numa rede de computadores.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 743 Classe 41.ª

Requerente: PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyo-

da-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09



11314 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

服務：提供關於藝術及手工藝、運動或科學的教學及教育服

務的資訊，如於插花範疇的教學，於特殊學校的補充教育，關

於卡拉OK的教學，關於和服正式使用的教學，關於劍道（帶

大刀的日式武術）的教學，成人的中學教育，關於語言教學，

為取得國家認可資格的預備教育，關於茶道的教學，關於駕車

的教學，關於柔道的教學，小學教育，關於游泳的教學，關於

日式算盤（算盤）的教學，學院及/或大學教育，中學教育，

關於網球的教學，關於鋼琴的教學，美術才藝的教學，於舞蹈

的教學，於會計的教學，於髮型範疇的教學，關於裁縫及/或

縫紉工作的教學，關於製造和服的教學；提供關於公園、全貌

地方或歷史地方的資訊；提供關於水族館、動物園或植物園的

資訊；提供關於圖書館的資訊；提供關於藝術品的資訊；提供

關於公園或岩洞展覽的資訊；提供關於文化、娛樂、戲劇及運

動事宜的資訊；組織影片演出或戲劇或音樂表演/作品演出；

提供關於電影影片或戲劇或音樂表演/作品演出的資訊；電影

影片的製作或分發；提供關於現場表演的演出的資訊；提供關

於戲劇作品舉行或演出的資訊；無線電或電視節目的製作；運

動訓練的組織及推廣；提供關於運動訓練的資訊；高爾夫球訓

練、相撲訓練、拳擊比賽或棒球比賽的組織及推廣；提供關於

高爾夫球訓練、相撲訓練、拳擊比賽或棒球比賽的資訊；賽

馬、賽單車、賽船或賽車的組織及推廣；提供關於賽馬、賽單

Serviços: provisão de informação sobre serviços de instrução 

ou de educação para artes e ofícios, desportos ou ciência, no-

meadamente instrução em matéria de arranjos florais, educação 

suplementar em escolas particulares, instrução sobre «kara-

te», instrução sobre o uso formal do quimono, instrução sobre 

«kendo» (arte marcial japonesa com sabre), ensino liceal para 

adultos, instrução sobre a língua, ensino preparatório para a 

obtenção de qualificações estatais, instrução sobre a cerimónia 

do chá, instrução sobre a condução de carros, instrução sobre 

o judo, ensino de escola primária, instrução sobre a natação, 

instrução sobre o «soroban» (ábaco), educação de colégio e/                           

/ou universidade, ensino de escola secundária, instrução sobre 

o ténis, instrução de piano, instrução de belas-artes, instrução 

em dança, instrução em contabilidade, instrução em matéria 

de penteados, instrução sobre o trabalho de alfaiataria e/ou 

costura, instrução sobre a confecção de quimonos; provisão de 

informação sobre parques, locais panorâmicos ou locais históri-

cos; provisão de informação sobre aquários, jardins zoológicos 

ou jardins botânicos; provisão de informação sobre bibliote-

cas; provisão de informação sobre obras de arte; provisão de 

informação sobre exposições de jardins ou grutas; provisão de 

informação sobre eventos culturais, de entretenimento, teatrais 

e desportivos; organização de apresentações de filmes ou apre-

sentação de espectáculos/peças teatrais ou música; provisão de 

informação sobre filmes cinematográficos ou apresentação de 

espectáculos/peças teatrais ou música; produção ou distribui-

ção de filmes cinematográficos; provisão de informação sobre a 

apresentação de espectáculos ao vivo; provisão de informação 

sobre a realização ou apresentação de peças teatrais; produção 

de programas de rádio ou de televisão; organização e promoção 

de torneios desportivos; provisão de informação sobre torneios 

desportivos; organização e promoção de torneios de golfe, de 

torneios de luta sumo, de desafios de boxe ou de jogos de ba-

sebol; provisão de informação sobre torneios de golfe, torneios 

de luta sumo, desafios de boxe ou jogos de basebol; organização 

e promoção de corridas de cavalos, de corridas de bicicleta, de 

corridas de barco ou de corridas de carros; provisão de informa-

ção sobre corridas de cavalos, corridas de bicicleta, corridas de 

barco ou corridas de carros; serviços de informação relacionada 

com a provisão de estúdios de gravações de áudio ou vídeo; ser-

viços de informação relacionada com a provisão de instalações 

desportivas; serviços de informação relacionada com a provisão 

de instalações para diversão; aluguer de projectores de filmes 

cinematográficos e respectivos acessórios; provisão de informa-

ção sobre o aluguer de projectores de filmes cinematográficos e 

respectivos acessórios; provisão de informação sobre o aluguer 

de filmes cinematográficos; provisão de informação sobre o alu-

guer de instrumentos; provisão de informação sobre o aluguer 

de equipamento de mergulho; provisão de informação sobre o 

aluguer de discos ou fitas magnéticas pré-gravadas; provisão de 
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車、賽船或賽車的資訊；與提供音像或影像錄製室有關的資訊

服務；與提供運動設施有關的資訊服務；與提供消閒設施有關

的資訊服務；電影影片投影機及其相關配件的出租；提供關於

出租電影影片投影機及其相關配件的資訊；提供關於出租電影

影片的資訊；提供關於出租儀器的資訊；提供關於出租潛水器

具的資訊；提供關於出租預錄磁性光碟或帶的資訊；提供關於

出租預錄影帶的資訊；提供關於出租玩具的資訊；提供關於出

租於消閒公園使用的設備或儀器的資訊；提供關於出租遊戲機

的資訊；學院（教育）；組織及指導音樂會；俱樂部服務（娛

樂或教育）；的士高服務；關於教育的資訊；教育服務；表演

者服務；娛樂；關於娛樂的資訊；自一電腦網絡在線提供遊戲

服務；關於體操的教學；渡假營服務（娛樂）；教學服務；其

他非廣告用途的版面編排服務；現場表演的演出；於電影院的

演出；提供博物館用設施（介紹，展覽）；音樂廳；新聞採訪

服務；夜總會；管弦樂服務；組織舞會；組織競賽（教育或娛

樂）；組織文化或教育目的之展覽；組織表演（企業服務）；

遊樂場；籌劃聯歡會（娛樂）；攝影採訪；攝影；提供遊戲廊

服務；提供卡拉OK服務；提供不可下載的在線電子出版物；

提供運動用設施；出版書籍；出版在線電子書籍及日記；其他

非廣告文章的文章出版；關於消遣的資訊；出租電影影片；出

租網球場；運動營服務；出租體育場設施；組織及指導研討

會；賭場；門票代理服務（娛樂）；動物園；提供關於賽狗的

資訊；提供關於賭場的資訊；提供關於出租光碟（錄製）的資

訊；提供關於出租數碼雷射影碟（錄製）的資訊。

商標構成：

商標編號：N/43744 類別： 43

申請人：PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

服務：提供關於臨時住宿的可使用性的資訊；住宿代理；關

於提供食品和飲料用的餐飲資訊服務；提供關於餐廳的資訊；

informação sobre o aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; pro-

visão de informação sobre o aluguer de brinquedos; provisão de 

informação sobre o aluguer de aparelhos ou instrumentos para 

uso em parques de diversões; provisão de informação sobre o 

aluguer de máquinas de jogos; academias (educação); organiza-

ção e condução de concertos; serviços de clube (entretenimento 

ou educação); serviços de discoteca; informação sobre educação; 

serviços educacionais; serviços de «entertainer»; entretenimen-

to; informação sobre entretenimento; serviços de jogo providen-

ciados «on-line» a partir de uma rede de computadores; instru-

ção sobre ginástica; serviços de campos de férias (entretenimen-

to); serviços de instrução; serviços de «layout», outros que não 

para fins publicitários; apresentação de espectáculos ao vivo; 

apresentações em salas de cinema; provisão de instalações para 

museus (apresentação, exibições); salões de música; serviços de 

reportagens noticiosas; clubes nocturnos; serviços de orquestra; 

organização de bailes; organização de competições (educação 

ou entretenimento); organização de exibições com fins cultu-

rais ou educacionais; organização de espectáculos (serviços de 

empresário); parques de diversão; planeamento de festas (en-

tretenimento); reportagens fotográficas; fotografia; provisão de 

serviços de salões de jogos; provisão de serviços de «karaoke»; 

provisão de publicações electrónicas «on-line», não descarregá-

veis; provisão de instalações para desporto; publicação de livros; 

publicação de livros e diários electrónicos «on-line»; publicação 

de textos, outros que não textos publicitários; informação sobre 

recreação; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de cam-

pos de ténis; serviços de campos desportivos; aluguer de insta-

lações de estádio; organização e condução de simpósios; ensino; 

serviços de agência de bilhetes (entretenimento); jardins zooló-

gicos; provisão de informação sobre corridas de cães; provisão 

de informação sobre casinos; provisão de informação sobre o 

aluguer de discos compactos (gravados); provisão de informa-

ção sobre o aluguer de «DVDs» (gravados).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 744 Classe 43.ª

Requerente: PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyo-

da-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Serviços: provisão de informação sobre a disponibilidade de 

alojamento temporário; agências para alojamento; serviços de 
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提供關於出租窗簾、傢俱、牆帷、地毯或內部傢俱的資訊；提

供關於出租廚房設備的資訊；提供關於出租婚禮室、舉行結婚

典禮的場地及舉行婚禮晚宴或慶祝會場地的資訊；住宿代理

（酒店、旅館）；臨時住宿出租；臨時住宿預留；旅館預留；

咖啡館；食堂；酒店預留；酒店；提供露營設施；出租椅子、

桌子、桌布和玻璃器皿；餐廳；自助餐廳；小吃店；旅遊者

之家。

商標構成：

商標編號：N/43745 類別： 16

申請人：PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

產品：票夾；口袋備忘本；紙燕尾旗；包裝用紙容器；家用

包裹食品用薄片；衛生紙手巾；紙手巾；行李用標籤；書法圖

及作品；支票打印器；文具或家庭用黏合劑；單張；書籍；

日曆；卡；地圖；紙手帕；衛生紙；活頁檔案夾；雜誌（期

刊）；小冊子；紙；期刊；相框；照片；圖畫；印刷品；印刷

出版物；說明書；文具用品；紙的桌餐巾；紙的桌毛巾；門

票；電動或非電動打字機。

商標構成：

商標編號：N/43746 類別： 35

申請人：PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan.

informação sobre restauração para a provisão de alimentos e 

bebidas; provisão de informação sobre restaurantes; provisão 

de informação sobre o aluguer de cortinas, móveis, tapeçarias, 

carpetes ou móveis interiores; provisão de informação sobre o 

aluguer de aparelhos de cozinha; provisão de informação sobre 

o aluguer de salas para casamentos, locais onde se realizam 

cerimónias de casamento e locais onde se realizam jantares ou 

festas de casamentos; agências de alojamento (hotéis, pensões); 

aluguer de alojamento temporário; reservas de alojamento 

temporário; reservas para pensões; cafés; cantinas; reservas de 

hotel; hotéis; provisão de instalações para campismo; aluguer de 

cadeiras, mesas, roupa de mesa, objectos de vidro; restaurantes; 

restaurantes de «self-service»; «snack bars»; «tourist homes».

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 745 Classe 16.ª

Requerente: PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyo-

da-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Produtos: porta-bilhetes; blocos de apontamentos de bolso; 

galhardetes de papel; recipientes de papel para embalagem; 

películas para embrulhar alimentos para uso doméstico; toalhas 

de mão higiénicas de papel; toalhas de mão de papel; etiquetas 

para bagagem; pinturas e trabalhos caligráficos; impressores de 

cheques; adesivos para papelaria ou uso doméstico; folhetos; 

livros; calendários; cartões; mapas geográficos; lenços de mão 

de papel; papel higiénico; arquivadores de folhas soltas; revistas 

[periódicos]; panfletos; papel; periódicos; molduras para foto-

grafias; fotografias; quadros; produtos de impressão; publicações 

impressas; prospectos; artigos de papelaria; guardanapos de 

mesa de papel; toalhas de mesa de papel; bilhetes; máquinas de 

escrever, eléctricas ou não-eléctricas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 746 Classe 35.ª

Requerente: PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyo-

da-ku, Tokyo, Japan.
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國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

服務：提供與批發及零售有關的商業資訊；替他人訂閱報章

及雜誌的募集；替他人推銷產品及服務，如提供代用劵；替他

人推銷產品及服務，如提供關於折扣、代用劵及帳單的資訊；

公告；公告代理；透過郵寄售賣的廣告；宣傳材料的散發；職

業介紹所；廣告用途的版面編排服務；市場調查；市場研究；

民意調查；街上廣告；公共關係；廣告文章的出版；廣告；廣

告代理；廣告欄的預備；廣告空間的出租；零售用途於通訊媒

體的產品展示；替他人作推銷；廣告文章的編輯；商業資訊代

理；於電腦網絡的在線廣告。

商標構成：

商標編號：N/43747 類別： 41

申請人：PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

服務：提供關於藝術及手工藝、運動或科學的教學及教育服

務的資訊，如於插花範疇的教學，於特殊學校的補充教育，關

於卡拉OK的教學，關於和服正式使用的教學，關於劍道（帶

大刀的日式武術）的教學，成人的中學教育，關於語言教學，

為取得國家認可資格的預備教育，關於茶道的教學，關於駕車

的教學，關於柔道的教學，小學教育，關於游泳的教學，關於

日式算盤（算盤）的教學，學院及/或大學教育，中學教育，

關於網球的教學，關於鋼琴的教學，美術才藝的教學，於舞蹈

的教學，於會計的教學，於髮型範疇的教學，關於裁縫及/或

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Serviços: provisão de informação comercial relacionada com 

serviços de venda por grosso e venda a retalho; angariação de 

subscrições de jornais e revistas para terceiros; promoção de 

produtos e serviços para terceiros, nomeadamente provisão de 

cupões; promoção de produtos e serviços para terceiros, no-

meadamente provisão de informação sobre descontos, cupões 

e vales; anúncios; agências de anúncios; publicidade através de 

venda por correspondência; disseminação de material publici-

tário; agências de emprego; serviços de «layout» para fins publi-

citários; pesquisas de mercado; estudos de mercado; sondagens 

de opinião; publicidade de rua; relações públicas; publicação de 

textos publicitários; publicidade; agências de publicidade; pre-

paração de colunas publicitárias; aluguer de espaço publicitário; 

apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins 

de venda a retalho; promoção de vendas para terceiros; redac-

ção de textos publicitários; agências de informação comercial; 

publicidade «on-line» numa rede de computadores.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 747 Classe 41.ª

Requerente: PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyo-

da-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Serviços: provisão de informação sobre serviços de instrução 

ou de educação para artes e ofícios, desportos ou ciência, no-

meadamente instrução em matéria de arranjos florais, educação 

suplementar em escolas particulares, instrução sobre «kara-

te», instrução sobre o uso formal do quimono, instrução sobre 

«kendo» (arte marcial japonesa com sabre), ensino liceal para 

adultos, instrução sobre a língua, ensino preparatório para a 

obtenção de qualificações estatais, instrução sobre a cerimónia 

do chá, instrução sobre a condução de carros, instrução sobre o 

judo, ensino de escola primária, instrução sobre a natação, ins-

trução sobre o «soroban» (ábaco), educação de colégio e/ou 

universidade, ensino de escola secundária, instrução sobre 

o ténis, instrução de piano, instrução de belas-artes, instrução 

em dança, instrução em contabilidade, instrução em matéria 

de penteados, instrução sobre o trabalho de alfaiataria e/ou 
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縫紉工作的教學，關於製造和服的教學；提供關於公園、全貌

地方或歷史地方的資訊；提供關於水族館、動物園或植物園的

資訊；提供關於圖書館的資訊；提供關於藝術品的資訊；提供

關於公園或岩洞展覽的資訊；提供關於文化、娛樂、戲劇及運

動事宜的資訊；組織影片演出或戲劇或音樂表演/作品演出；

提供關於電影影片或戲劇或音樂表演/作品演出的資訊；電影

影片的製作或分發；提供關於現場表演的演出的資訊；提供關

於戲劇作品舉行或演出的資訊；無線電或電視節目的製作；運

動訓練的組織及推廣；提供關於運動訓練的資訊；高爾夫球訓

練、相撲訓練、拳擊比賽或棒球比賽的組織及推廣；提供關於

高爾夫球訓練、相撲訓練、拳擊比賽或棒球比賽的資訊；賽

馬、賽單車、賽船或賽車的組織及推廣；提供關於賽馬、賽單

車、賽船或賽車的資訊；與提供音像或影像錄製室有關的資訊

服務；與提供運動設施有關的資訊服務；與提供消閒設施有關

的資訊服務；電影影片投影機及其相關配件的出租；提供關於

出租電影影片投影機及其相關配件的資訊；提供關於出租電影

影片的資訊；提供關於出租儀器的資訊；提供關於出租潛水器

具的資訊；提供關於出租預錄磁性光碟或帶的資訊；提供關於

出租預錄影帶的資訊；提供關於出租玩具的資訊；提供關於出

租於消閒公園使用的設備或儀器的資訊；提供關於出租遊戲機

costura, instrução sobre a confecção de quimonos; provisão de 

informação sobre parques, locais panorâmicos ou locais históri-

cos; provisão de informação sobre aquários, jardins zoológicos 

ou jardins botânicos; provisão de informação sobre bibliote-

cas; provisão de informação sobre obras de arte; provisão de 

informação sobre exposições de jardins ou grutas; provisão de 

informação sobre eventos culturais, de entretenimento, teatrais 

e desportivos; organização de apresentações de filmes ou apre-

sentação de espectáculos/peças teatrais ou música; provisão de 

informação sobre filmes cinematográficos ou apresentação de 

espectáculos/peças teatrais ou música; produção ou distribui-

ção de filmes cinematográficos; provisão de informação sobre a 

apresentação de espectáculos ao vivo; provisão de informação 

sobre a realização ou apresentação de peças teatrais; produção 

de programas de rádio ou de televisão; organização e promoção 

de torneios desportivos; provisão de informação sobre torneios 

desportivos; organização e promoção de torneios de golfe, de 

torneios de luta sumo, de desafios de boxe ou de jogos de ba-

sebol; provisão de informação sobre torneios de golfe, torneios 

de luta sumo, desafios de boxe ou jogos de basebol; organização 

e promoção de corridas de cavalos, de corridas de bicicleta, de 

corridas de barco ou de corridas de carros; provisão de informa-

ção sobre corridas de cavalos, corridas de bicicleta, corridas de 

barco ou corridas de carros; serviços de informação relacionada 

com a provisão de estúdios de gravações de áudio ou vídeo; ser-

viços de informação relacionada com a provisão de instalações 

desportivas; serviços de informação relacionada com a provisão 

de instalações para diversão; aluguer de projectores de filmes 

cinematográficos e respectivos acessórios; provisão de informa-

ção sobre o aluguer de projectores de filmes cinematográficos e 

respectivos acessórios; provisão de informação sobre o aluguer 

de filmes cinematográficos; provisão de informação sobre o alu-

guer de instrumentos; provisão de informação sobre o aluguer 

de equipamento de mergulho; provisão de informação sobre o 

aluguer de discos ou fitas magnéticas pré-gravadas; provisão de 

informação sobre o aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; pro-

visão de informação sobre o aluguer de brinquedos; provisão de 

informação sobre o aluguer de aparelhos ou instrumentos para 

uso em parques de diversões; provisão de informação sobre o 

aluguer de máquinas de jogos; academias (educação); organiza-

ção e condução de concertos; serviços de clube (entretenimento 

ou educação); serviços de discoteca; informação sobre educação; 

serviços educacionais; serviços de «entertainer»; entretenimen-

to; informação sobre entretenimento; serviços de jogo providen-

ciados «on-line» a partir de uma rede de computadores; instru-

ção sobre ginástica; serviços de campos de férias (entretenimen-

to); serviços de instrução; serviços de «layout», outros que não 

para fins publicitários; apresentação de espectáculos ao vivo; 

apresentações em salas de cinema; provisão de instalações para 

museus (apresentação, exibições); salões de música; serviços de 
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的資訊；學院（教育）；組織及指導音樂會；俱樂部服務（娛

樂或教育）；的士高服務；關於教育的資訊；教育服務；表演

者服務；娛樂；關於娛樂的資訊；自一電腦網絡在線提供遊戲

服務；關於體操的教學；渡假營服務（娛樂）；教學服務；其

他非廣告用途的版面編排服務；現場表演的演出；於電影院的

演出；提供博物館用設施（介紹，展覽）；音樂廳；新聞採訪

服務；夜總會；管弦樂服務；組織舞會；組織競賽（教育或娛

樂）；組織文化或教育目的之展覽；組織表演（企業服務）；

遊樂場；籌劃聯歡會（娛樂）；攝影採訪；攝影；提供遊戲廊

服務；提供卡拉OK服務；提供不可下載的在線電子出版物；

提供運動用設施；出版書籍；出版在線電子書籍及日記；其他

非廣告文章的文章出版；關於消遣的資訊；出租電影影片；出

租網球場；運動營服務；出租體育場設施；組織及指導研討

會；賭場；門票代理服務（娛樂）；動物園；提供關於賽狗的

資訊；提供關於賭場的資訊；提供關於出租光碟（錄製）的資

訊；提供關於出租數碼雷射影碟（錄製）的資訊。

商標構成：

商標編號：N/43748 類別： 43

申請人：PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/09

服務：提供關於臨時住宿的可使用性的資訊；住宿代理；關

於提供食品和飲料用的餐飲資訊服務；提供關於餐廳的資訊；

提供關於出租窗簾、傢俱、牆帷、地毯或內部傢俱的資訊；提

供關於出租廚房設備的資訊；提供關於出租婚禮室、舉行結婚

典禮的場地及舉行婚禮晚宴或慶祝會場地的資訊；住宿代理

（酒店、旅館）；臨時住宿出租；臨時住宿預留；旅館預留；

咖啡館；食堂；酒店預留；酒店；提供露營設施；出租椅子、

桌子、桌布和玻璃器皿；餐廳；自助餐廳；小吃店；旅遊者

之家。

reportagens noticiosas; clubes nocturnos; serviços de orquestra; 

organização de bailes; organização de competições (educação 

ou entretenimento); organização de exibições com fins cultu-

rais ou educacionais; organização de espectáculos (serviços de 

empresário); parques de diversão; planeamento de festas (en-

tretenimento); reportagens fotográficas; fotografia; provisão de 

serviços de salões de jogos; provisão de serviços de «karaoke»; 

provisão de publicações electrónicas «on-line», não descarregá-

veis; provisão de instalações para desporto; publicação de livros; 

publicação de livros e diários electrónicos «on-line»; publicação 

de textos, outros que não textos publicitários; informação sobre 

recreação; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de cam-

pos de ténis; serviços de campos desportivos; aluguer de insta-

lações de estádio; organização e condução de simpósios; ensino; 

serviços de agência de bilhetes (entretenimento); jardins zooló-

gicos; provisão de informação sobre corridas de cães; provisão 

de informação sobre casinos; provisão de informação sobre o 

aluguer de discos compactos (gravados); provisão de informa-

ção sobre o aluguer de «DVDs» (gravados).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 748 Classe 43.ª

Requerente: PIA CORPORATION, 5-19, Sanban-cho, Chiyo-

da-ku, Tokyo, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/09

Serviços: provisão de informação sobre a disponibilidade de 

alojamento temporário; agências para alojamento; serviços de 

informação sobre restauração para a provisão de alimentos e 

bebidas; provisão de informação sobre restaurantes; provisão 

de informação sobre o aluguer de cortinas, móveis, tapeçarias, 

carpetes ou móveis interiores; provisão de informação sobre o 

aluguer de aparelhos de cozinha; provisão de informação sobre 

o aluguer de salas para casamentos, locais onde se realizam 

cerimónias de casamento e locais onde se realizam jantares ou 

festas de casamentos; agências de alojamento (hotéis, pensões); 

aluguer de alojamento temporário; reservas de alojamento 

temporário; reservas para pensões; cafés; cantinas; reservas de 

hotel; hotéis; provisão de instalações para campismo; aluguer de 

cadeiras, mesas, roupa de mesa, objectos de vidro; restaurantes; 

restaurantes de «self-service»; «snack bars»; «tourist homes».
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商標構成：

商標編號：N/43752 類別： 9

申請人：三友發展有限公司，場所：澳門南灣大馬路567號大

西洋銀行大廈10樓。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/13

產品：算盤、電子出版物（可下載）。

商標構成：

商標編號：N/43753 類別： 14

申請人：三友發展有限公司，場所：澳門南灣大馬路567號大

西洋銀行大廈10樓。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/13

產品：小飾物（首飾）、紀念章（寶石）、別針（首飾）。

商標構成：

商標編號：N/43754 類別： 16

申請人：三友發展有限公司，場所：澳門南灣大馬路567號大

西洋銀行大廈10樓。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/13

產品：期刊、筆記本或繪圖本、撕頁日曆、彩色石印畫片、

書籍、明信片、印刷品、 印刷出版物、文具、書籤、毛筆。

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 752 Classe 9.ª

Requerente: 三友發展有限公司，Sede: 澳門南灣大馬路567

號大西洋銀行大廈10樓。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/13

Produtos: ábacos, publicações electrónicas (descarregáveis).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 753 Classe 14.ª

Requerente: 三友發展有限公司，Sede: 澳門南灣大馬路567

號大西洋銀行大廈10樓。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/13

Produtos: ornamentos pequenos (bijutaria), medalhas come-

morativas (pedras preciosas), alfinetes (bijutaria).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 754 Classe 16.ª

Requerente: 三友發展有限公司，Sede: 澳門南灣大馬路567

號大西洋銀行大廈10樓。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/13

Produtos: periódicos, blocos de notas ou blocos para desenho, 

calendários com folhas individuais, cromos, livros, cartões pos-

tais, materiais impressos, publicações de imprensa, papelaria, 

marcadores de livros, pincéis para escrita.



N.º 35 — 2-9-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11321

商標構成：

商標編號：N/43755 類別： 21

申請人：三友發展有限公司，場所：澳門南灣大馬路567號大

西洋銀行大廈10樓。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/13

產品：碗（盆）、瓶、瓷器、陶器、茶具、瓷、赤陶或玻璃

藝術品、筷子。

商標構成：

商標編號：N/43756 類別： 24

申請人：三友發展有限公司，場所：澳門南灣大馬路567號大

西洋銀行大廈10樓。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/13

產品：裝飾織品、印花絲織品、毛織品。

商標構成：

商標編號：N/43757 類別： 41

申請人：三友發展有限公司，場所：澳門南灣大馬路567號大

西洋銀行大廈10樓。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/13

服務：娛樂、文體活動、組織文化或教育展覽、提供博物館

設施（表演、展覽）。

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 755 Classe 21.ª

Requerente: 三友發展有限公司，Sede: 澳門南灣大馬路567

號大西洋銀行大廈10樓。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/13

Produtos: tigelas (travessas), garrafas, porcelana, faiança, ser-

viços de chá, obras artísticas de porcelana, de terracota ou de 

vidro, pauzinhos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 756 Classe 24.ª

Requerente: 三友發展有限公司，Sede: 澳門南灣大馬路567

號大西洋銀行大廈10樓。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/13

Produtos: produtos têxteis para decoração, produtos têxteis 

estampados de seda, artigos têxteis de lã.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 757 Classe 41.ª

Requerente: 三友發展有限公司，Sede: 澳門南灣大馬路567

號大西洋銀行大廈10樓。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/13

Serviços: entretenimento; actividades culturais e desportivas, 

organização de exposições culturais ou educativas, fornecimen-

to de instalações de museus (espectáculos, exposições).
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商標構成：

商標編號：N/43758 類別： 12

申請人：瑞士商．歐思藍股份有限公司，場所：瑞士．藍德

和CH-2525．蓋爾街20號。

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/10

產品：自行車；自行車鞍座；自行車支架（自行車部件）；

自行車無管輪胎；自行車用打氣筒；自行車用車輪；自行車用

鈴；自行車的輪緣；自行車用方向指示器；自行車車胎；自行

車用鏈條；自行車座；自行車車座套；自行車打氣筒；自行車

把手；自行車擋泥板；自行車支架；自行車踏板；自行車車

架；自行車輪圈；自行車輪胎；自行車鈴；自行車鋼圈；自行

車鏈條；自行車（腳踏車）支架；腳踏車踏板；腳踏車輛用馱

籃；腳踏車響鈴報警系統。

商標構成：

商標編號：N/43759 類別： 14

申請人：瑞士商．歐思藍股份有限公司，場所：瑞士．藍德

和CH-2525．蓋爾街20號。

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/10

產品：袖口鏈扣；裝飾品（珠寶）；計時器（手錶）；護身

符（珠寶）；貴重金屬徽章；貴重金屬盒；貴重金屬藝術品；

貴重金屬飾針；銀飾品；銅製紀念品；錶帶；錶鏈；鏈（珠

寶）；鐘；鐘盒；鐘錶指針（鐘錶製造）；鐘錶構件；鐘錶機

件；鐘錶盒；鐘錶盤（鐘錶製造）；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 758 Classe 12.ª

Requerente: AUCERA S.A., Rue de la Gare 20, CH-2525 Le 

Landeron, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: bicicletas; bancos para bicicletas; estribos de bicicle-

tas (componentes de bicicletas); pneus sem tubos para bicicletas; 

bombas de ar para bicicletas; rodas para bicicletas; campainhas 

para bicicletas; bordos de aros de rodas de bicicletas; indicado-

res de direcção para bicicletas; pneus para bicicletas; correntes 

para bicicletas; selins para bicicletas; coberturas para selins de 

bicicletas; bombas de ar para bicicletas; puxadores de bicicletas; 

guarda-lamas para bicicletas; estribos de bicicletas; pedais para 

bicicletas; armações de bicicletas; jantes de bicicletas; pneus de 

bicicletas; campainhas de bicicletas; aros de rodas de bicicletas; 

correntes de bicicletas; suporte de bicicletas; pedal de bicicletas; 

«panniers» para bicicletas; sistema de alarme de campainha 

para bicicletas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 759 Classe 14.ª

Requerente: AUCERA S.A., Rue de la Gare 20, CH-2525 Le 

Landeron, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: abotoaduras; ornamentos (joalharia); cronógrafos 

(relógios de pulso); amuletos (joalharia); insígnias de metais 

preciosos; caixas de metais preciosos; obras de arte de metais 

preciosos; alfinetes de metais preciosos; ornamentos de prata; 

lembranças feitas de cobre; correias para relógios; correntes 

para relógios; correntes (joalharia); relógios; caixas para relógio; 

ponteiros de relojoaria (fabrico de relojoaria); componentes de 

relojoaria; maquinismo de relojoaria; estojos para relojoaria; 

mostradores de relojoaria (fabrico de relojoaria); chaveiros 

(ornamentos pequenos ou ornamentos de corrente curta); re-

lojoaria electrónica; artigos de ornamento para calçado (metais 

preciosos); colares (pedras preciosas); alfinetes de gravata; mo-
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物）；電子鐘錶；鞋飾品（貴重金屬）；項鏈 （寶石）；領帶

別針；領帶夾；首飾盒；鬧鐘；黃琥珀色寶石。

商標構成：

商標編號：N/43760 類別： 33

申請人：瑞士商．歐思藍股份有限公司，場所：瑞士．藍德

和CH-2525．蓋爾街20號。

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/10

產品：中國酒類；伏特加酒；利口酒；含水果的酒精飲料；

威士忌；料酒；日本米酒；朗姆酒；杜松子酒；果酒（含酒

精）；清酒；燒酒；玫瑰露酒；白蘭地酒；白酒；米酒；紅

酒；葡萄酒；葡萄酒（飲料）；薄荷酒；蘋果酒；蘭姆酒；蜂

蜜酒；酒（利口酒）；酒（啤酒除外）；酒（飲料）；開胃

酒；雞尾酒；香檳酒；黃酒。

商標構成：

商標編號：N/43761 類別： 29

申請人：廣州食品企業集團有限公司，場所：中國廣東省廣

州市荔灣區荔灣路小梅大街17號。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/10

產品：加工過的肉；非活家禽；死家禽；桂元；香腸；臘

腸；醃臘肉；火腿；肉汁；濃肉汁；肉湯；肉鬆；風腸；牛

肉；牛肉乾；白菜乾；加工過的魚；魚鬆；乾貝；肉罐頭；水

產罐頭；蔬菜罐頭；蜜餞果類；蜜餞；水果蜜餞；乾荔枝；乾

蔬菜；醃製蔬菜；五味薑；榨菜；酸薑；蛋品；蛋；牛奶製

品；食用油；色拉；蔬菜色拉；水果色拉；食品用膠；加工過

的堅果；精製堅果仁；菌類乾製品；食物蛋白；蘿蔔乾；腐

乳；豆腐。

las de gravata; caixas de jóias; despertadores; pedras preciosas 

de cor de âmbar amarelo.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 760 Classe 33.ª

Requerente: AUCERA S.A., Rue de la Gare 20, CH-2525 Le 

Landeron, Switzerland.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: vinho em tipo chinês; vodka; licores; bebidas alco-

ólicas com fruta; uísques; vinho para cozinhar; vinho de arroz 

japonês; rum; genebra; vinho de frutas (alcoólico); saké; aguar-

dente; rosólio; «brandy»; vinho branco; vinho de arroz; vinho 

tinto; vinho de uvas; vinho de uvas (bebida); vinho de mentol; 

cidra; rum; vinho de mel; vinhos (licores); vinho (excepto cer-

veja); vinho (bebida); aperitivos; coquetel; champanhes; vinho 

amarelo.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 761 Classe 29.ª

Requerente: 廣州食品企業集團有限公司，Sede: 中國廣東省

廣州市荔灣區荔灣路小梅大街17號。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: carne processada; aves não vivas; aves mortas; lon-

ganas secas; salsichas; chouriço; carne de porco seca e salgada; 

fiambre; extractos de carne; extractos de carne concentrados; 

caldo de carne; carne seca desfiada; chouriço seco ao ar; carne 

de vaca; carne de vaca seca; legumes secos; peixe processado; 

carne de peixe seca desfiada; vieiras secas; carne enlatada; ma-

riscos enlatados; legumes enlatados; frutas compotas; compotas; 

compotas de fruta; lechia seca; legumes secos; legumes preser-

vados; gengibre com cinco sabores; tubérculos de mostarda con-

dimentados; gengibre ácido; produtos de ovos; ovos; produtos 

de leite de vaca; óleos comestíveis; saladas; saladas de legumes; 

saladas de frutas; gelatinas para alimentos; nozes processadas; 

nozes preparadas com requinte; produtos secos de fungo; pro-

teína para alimentos; nabo seco; coalhadas de soja preservadas; 

tofu.
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商標構成：

商標編號：N/43762 類別： 30

申請人：廣州食品企業集團有限公司，場所：中國廣東省廣

州市荔灣區荔灣路小梅大街17號。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/10

產品：咖啡；茶；茶飲料；糖果；糖；蜂蜜；龜苓膏；冰糖

燕窩；枇杷膏；麵包；糕點；餅乾；月餅；餡餅；粥；盒飯；

元宵；糉子；米；麵粉；麵條；麵粉製品；以穀物為主的零食

小吃；穀物片；豆漿；冰淇淋；食用澱粉；食鹽；醬油；醋；

調味品；酵母；食物芳香劑；食用芳香劑；家用嫩肉劑；攪稠

奶油製劑。

商標構成：

商標編號：N/43763 類別： 29

申請人：廣州食品企業集團有限公司，場所：中國廣東省廣

州市荔灣區荔灣路小梅大街17號。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/10

產品：加工過的肉；非活家禽；死家禽；桂元；香腸；臘

腸；醃臘肉；火腿；肉汁；濃肉汁；肉湯；肉鬆；風腸；牛

肉；牛肉乾；白菜乾；加工過的魚；魚鬆；乾貝；肉罐頭；水

產罐頭；蔬菜罐頭；蜜餞果類；蜜餞；水果蜜餞；乾荔枝；乾

蔬菜；醃製蔬菜；五味薑；榨菜；酸薑；蛋品；蛋；牛奶製

品；食用油；色拉；蔬菜色拉；水果色拉；食品用膠；加工過

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 762 Classe 30.ª

Requerente: 廣州食品企業集團有限公司，Sede: 中國廣東省

廣州市荔灣區荔灣路小梅大街17號。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: café; chá; bebidas de chá; confeitaria; açúcar; mel; 

geleia de carapaça de tartaruga, ninhos de andorinha com açú-

car cândi; pasta com base em nêspera; pão; pastelaria; biscoitos; 

bolos lunares; empadas; canja; refeição pronta rápida embalada; 

bolinhas recheadas doces (yuanxiao); espécie de bolo de arroz 

envolto em folhas de bambú ou junco (pamonha chinesa); ar-

roz; farinha; talharim; produtos de farinha; refeições ligeiras à 

base de cereais; flocos de cereais; leite de soja; sorvetes; tapioca; 

sal; molho de soja; vinagre; condimentos; levedura; preparações 

aromáticas para alimento; preparações aromáticas para alimen-

tação; amaciadores de carne para uso doméstico; preparações 

para bater natas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 763 Classe 29.ª

Requerente: 廣州食品企業集團有限公司，Sede: 中國廣東省

廣州市荔灣區荔灣路小梅大街17號。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: carne processada; aves não vivas; aves mortas; lon-

ganas secas; salsichas; chouriço; carne de porco seca e salgada; 

fiambre; extractos de carne; extractos de carne concentrados; 

caldo de carne; carne seca desfiada; chouriço seco ao ar; carne 

de vaca; carne de vaca seca; legumes secos; peixe processado; 

carne de peixe seca desfiada; vieiras secas; carne enlatada; ma-

riscos enlatados; legumes enlatados; frutas compotas; compotas; 

compotas de fruta; lechia seca; legumes secos; legumes preser-

vados; gengibre com cinco sabores; tubérculos de mostarda con-

dimentados; gengibre ácido; produtos de ovos; ovos; produtos 

de leite de vaca; óleos comestíveis; saladas; saladas de legumes; 

saladas de frutas; gelatinas para alimentos; nozes processadas; 
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的堅果；精製堅果仁；菌類乾製品；食物蛋白；蘿蔔乾；腐

乳；豆腐。

商標構成：

商標編號：N/43764 類別： 30

申請人：廣州食品企業集團有限公司，場所：中國廣東省廣

州市荔灣區荔灣路小梅大街17號。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/10

產品：咖啡；茶；茶飲料；糖果；糖；蜂蜜；龜苓膏；冰糖

燕窩；枇杷膏；麵包；糕點；餅乾；月餅；餡餅；粥；盒飯；

元宵；糉子；米；麵粉；麵條；麵粉製品；以穀物為主的零食

小吃；穀物片；豆漿；冰淇淋；食用澱粉；食鹽；醬油；醋；

調味品；酵母；食物芳香劑；食用芳香劑；家用嫩肉劑；攪稠

奶油製劑。

商標構成：

商標編號：N/43765 類別： 29

申請人：廣州食品企業集團有限公司，場所：中國廣東省廣

州市荔灣區荔灣路小梅大街17號。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/10

產品：加工過的肉；非活家禽；死家禽；桂元；香腸；臘

腸；醃臘肉；火腿；肉汁；濃肉汁；肉湯；肉鬆；風腸；牛

肉；牛肉乾；白菜乾；加工過的魚；魚鬆；乾貝；肉罐頭；水

nozes preparadas com requinte; produtos secos de fungo; pro-

teína para alimentos; nabo seco; coalhadas de soja preservadas; 

tofu.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 764 Classe 30.ª

Requerente: 廣州食品企業集團有限公司，Sede: 中國廣東省

廣州市荔灣區荔灣路小梅大街17號。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: café; chá; bebidas de chá; confeitaria; açúcar; mel; 

geleia de carapaça de tartaruga, ninhos de andorinha com açú-

car cândi; pasta com base em nêspera; pão; pastelaria; biscoitos; 

bolos lunares; empadas; canja; refeição pronta rápida embalada; 

bolinhas recheadas doces (yuanxiao); espécie de bolo de arroz 

envolto em folhas de bambú ou junco (pamonha chinesa); ar-

roz; farinha; talharim; produtos de farinha; refeições ligeiras à 

base de cereais; flocos de cereais; leite de soja; sorvetes; tapioca; 

sal; molho de soja; vinagre; condimentos; levedura; preparações 

aromáticas para alimento; preparações aromáticas para alimen-

tação; amaciadores de carne para uso doméstico; preparações 

para bater natas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 765 Classe 29.ª

Requerente: 廣州食品企業集團有限公司，Sede: 中國廣東省

廣州市荔灣區荔灣路小梅大街17號。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: carne processada; aves não vivas; aves mortas; lon-

ganas secas; salsichas; chouriço; carne de porco seca e salgada; 

fiambre; extractos de carne; extractos de carne concentrados; 

caldo de carne; carne seca desfiada; chouriço seco ao ar; carne 

de vaca; carne de vaca seca; legumes secos; peixe processado; 
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產罐頭；蔬菜罐頭；蜜餞果類；蜜餞；水果蜜餞；乾荔枝；乾

蔬菜；醃製蔬菜；五味薑；榨菜；酸薑；蛋品；蛋；牛奶製

品；食用油；色拉；蔬菜色拉；水果色拉；食品用膠；加工過

的堅果；精製堅果仁；菌類乾製品；食物蛋白；蘿蔔乾；腐

乳；豆腐。

商標構成：

商標編號：N/43766 類別： 30

申請人：廣州食品企業集團有限公司，場所：中國廣東省廣

州市荔灣區荔灣路小梅大街17號。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/10

產品：咖啡；茶；茶飲料；糖果；糖；蜂蜜；龜苓膏；冰糖

燕窩；枇杷膏；麵包；糕點；餅乾；月餅；餡餅；粥；盒飯；

元宵；糉子；米；麵粉；麵條；麵粉製品；以穀物為主的零食

小吃；穀物片；豆漿；冰淇淋；食用澱粉；食鹽；醬油；醋；

調味品；酵母；食物芳香劑；食用芳香劑；家用嫩肉劑；攪稠

奶油製劑。

商標構成：

商標編號：N/43767 類別： 30

申請人：北京燕京啤酒集團公司，場所：中國北京市順義區

雙河路9號。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/10

carne de peixe seca desfiada; vieiras secas; carne enlatada; ma-

riscos enlatados; legumes enlatados; frutas compotas; compotas; 

compotas de fruta; lechia seca; legumes secos; legumes preser-

vados; gengibre com cinco sabores; tubérculos de mostarda con-

dimentados; gengibre ácido; produtos de ovos; ovos; produtos 

de leite de vaca; óleos comestíveis; saladas; saladas de legumes; 

saladas de frutas; gelatinas para alimentos; nozes processadas; 

nozes preparadas com requinte; produtos secos de fungo; pro-

teína para alimentos; nabo seco; coalhadas de soja preservadas; 

tofu.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 766 Classe 30.ª

Requerente: 廣州食品企業集團有限公司，Sede: 中國廣東省

廣州市荔灣區荔灣路小梅大街17號。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: café; chá; bebidas de chá; confeitaria; açúcar; mel; 

geleia de carapaça de tartaruga, ninhos de andorinha com açú-

car cândi; pasta com base em nêspera; pão; pastelaria; biscoitos; 

bolos lunares; empadas; canja; refeição pronta rápida embalada; 

bolinhas recheadas doces (yuanxiao); espécie de bolo de arroz 

envolto em folhas de bambú ou junco (pamonha chinesa); ar-

roz; farinha; talharim; produtos de farinha; refeições ligeiras à 

base de cereais; flocos de cereais; leite de soja; sorvetes; tapioca; 

sal; molho de soja; vinagre; condimentos; levedura; preparações 

aromáticas para alimento; preparações aromáticas para alimen-

tação; amaciadores de carne para uso doméstico; preparações 

para bater natas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 767 Classe 30.ª

Requerente: 北京燕京啤酒集團公司，Sede: 中國北京市順義

區雙河路9號。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/10
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產品：穀類製品；非醫用營養膠囊；非醫用營養粉；非醫用

營養膏；非醫用營養液；以穀物為主的零食小吃；可可飲料；

巧克力飲料；茶飲料。

商標構成：

商標編號：N/43768 類別： 30

申請人：北京燕京啤酒集團公司，場所：中國北京市順義區

雙河路9號。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/10

產品：穀類製品；非醫用營養膠囊；非醫用營養粉；非醫用

營養膏；非醫用營養液；以穀物為主的零食小吃；可可飲料；

巧克力飲料；茶飲料。

商標構成：

商標編號：N/43769 類別： 30

申請人：廣泰代理有限公司，場所：香港新界粉嶺安全街13

號廣泰中心5字樓。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/10

產品：咖啡；茶；可可；糖；米；木薯澱粉；西米；咖啡代

用品；麵粉及穀類製品；麵包；糕點及糖果；冰製食品；蜂

蜜；濃糖漿；鮮酵母；發酵粉；食鹽；芥末；醋；醬油（調味

品）；香料；飲用冰。

商標構成：

Produtos: preparações feitas de cereais; cápsulas dietéticas 

não de uso medicinal; pó dietético não de uso medicinal; pastas 

dietéticas não de uso medicinal; líquidos dietéticos não de uso 

medicinal; refeições ligeiras à base de cereais; bebidas de cacau; 

bebidas de chocolate; bebidas de chá.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 768 Classe 30.ª

Requerente: 北京燕京啤酒集團公司，Sede: 中國北京市順義

區雙河路9號。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: preparações feitas de cereais; cápsulas dietéticas 

não de uso medicinal; pó dietético não de uso medicinal; pastas 

dietéticas não de uso medicinal; líquidos dietéticos não de uso 

medicinal; refeições ligeiras à base de cereais; bebidas de cacau; 

bebidas de chocolate; bebidas de chá.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 769 Classe 30.ª

Requerente: KWONG TAI AGENCY COMPANY LIM-

ITED, 5/F., KTA Centre, 13 On Chuen Street, Fanling, New Ter-

ritories, Hong Kong.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: café; chá; cacau; açúcar; arroz; tapioca; sagu; sucedâ-

neos do café; farinhas e preparações feitas de cereais; pão; pas-

telaria e confeitaria; gelados comestíveis; mel; xarope de melaço 

denso; levedura; fermento em pó; sal; mostarda; vinagre; molhos 

de soja (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43770 類別： 25

申請人：廣東金得利發展有限公司，場所：中國廣東廣州市

番禺區鐘村鎮工業區。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/10

產品：服裝；鞋；帽。

商標構成：

商標編號：N/43771 類別： 16

申請人：梁華標，場所：中國廣東省中山市東升鎮沿河北路

16號。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/10

產品：紙；啤酒杯墊；衛生紙；紙或纖維素製嬰兒餐巾（一

次性）；紙製或纖維製嬰兒紙餐巾（一次性）；紙製餐桌用

布；紙手帕；紙桌布；花盆紙套；紙製花盆套；桌上紙杯墊；

（小孩用）紙圍涎；紙墊；卸妝紙巾；卸妝用薄紙；紙餐巾；

紙巾；紙製洗臉巾；紙或纖維素製嬰兒尿布（一次性）；紙製

和纖維製嬰兒尿布（一次性）；紙或纖維素製嬰兒尿布褲（一

次性）；紙製和纖維製嬰兒尿褲（一次性）；紙製或纖維製嬰

兒尿布（一次性）；紙蝴蝶結。

商標構成：

商標編號：N/43772 類別： 14

申請人：施明川，場所：澳門佛山街51號新建業商業中心14

樓P。

國籍：中國

活動：工業

申請日期：2009/07/10

產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘錶和計時儀器：瑪

瑙，鐘錶指針（鐘錶製造），貴重金屬錠，黃琥珀色寶石，人

Marca n.º N/43 770 Classe 25.ª

Requerente: 廣東金得利發展有限公司，Sede: 中國廣東廣州

市番禺區鐘村鎮工業區。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: vestuário; calçado; chapelaria.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 771 Classe 16.ª

Requerente: 梁華標，Sede: 中國廣東省中山市東升鎮沿河北

路16號。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: papel; bases para copos de cerveja; papel higiénico; 

guardanapos para bebés em papel ou em celulose (descartáveis); 

guardanapos para bebés em papel ou em fibra (descartáveis); 

toalhas de mesa em papel; lenços de papel; toalhas de mesa de 

papel; estojos de papel para vasos de flores; estojos em papel 

para vasos de flores; bases em papel para copos de mesa; ba-

betes de papel (para crianças); bases de papel; lenços de papel 

para tirar a maquilhagem; papel fino para tirar a maquilhagem; 

guardanapos em papel; lenço de papel; toalhas em papel para 

lavagem da cara; fraldas para bebés em papel ou em celulose 

(descartáveis); fraldas para bebés em papel e em fibra (descartá-

veis); calções para bebés em papel ou em celulose (descartáveis); 

calções para bebés em papel e em fibra (descartáveis); fraldas 

para bebés em papel ou em fibra (descartáveis); laços de papel.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 772 Classe 14.ª

Requerente: SI MENG CHUN, Rua de Foshan, n.º 51, Edf. 

San Kin Yip Com. Center, 14.º andar, «P», Macau.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: industrial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: metais preciosos e suas ligas e produtos nestas 

matérias ou em plaqué, não compreendidos noutras classes, 

joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos 
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造琥珀製珍珠（壓製的琥珀），護身符（珠寶），細銀絲（銀

線），銀線，銀飾品，鐘，擺（鐘錶製造），發條匣（鐘錶

製造），手鐲（珠寶），手錶，手錶帶，錶帶，小飾物（珠

寶），胸針（珠寶），仿金製品，鍍金製品，鐘錶盤（鐘錶製

造），日晷，鐘錶構件，鏈（珠寶），錶鏈，貴重金屬蠟燭臺

（燭臺）、記時器（手錶）、精密記時器、瞬時計、測時儀

器、項鏈（寶石），電子鐘錶，領帶夾，皮帶扣，吊帶扣，硬

幣，金剛石，電鍍製品（貴重金屬電鍍），貴重金屬熄燭器，

鐘錶盒，貴重金屬線（珠寶），貴重金屬絲線（珠寶），貴重

金屬高腳杯，原子鐘，控制時鐘，母鐘，鐘盒，銥，象牙（寶

石），黑色大理石飾品（首飾），黑色大理石飾品，未加工或

半加工墨玉，銅製紀念品，寶石，紀念章（寶石），獎章，家

用貴重金屬用具，家用貴重金屬容器，未加工或半加工貴重金

屬，貴重金屬錢包，錶，錶發條，錶水晶玻璃，錶玻璃，鐘錶

機件，貴重金屬蛋杯，橄欖石（寶石），未加工的金或金箔，

金線（珠寶），除刀、叉、匙外的金銀器，鋨，鈀，裝飾品

（珠寶），貴重金屬飾針，珍珠（珠寶），貴重金屬過濾器，

次寶石，寶石，鉑（金屬），貴重金屬製胡椒罐，貴重金屬花

瓶，貴重金屬火柴盒架，貴重金屬煙罐，貴重金屬製隨身攜帶

的粉餅盒，貴重金屬針，鬧鐘，銠，貴重金屬餐巾環，釕，貴

重金屬容器，貴重金屬製祭祀容器，貴重金屬色拉碗，貴重金

屬鹽瓶，貴重金屬鹽碟，貴重金屬餐具，貴重金屬碟，貴重金

屬茶具，貴重金屬餐巾架，貴重金屬毛巾架，貴重金屬茶托，

貴重金屬湯碗，尖晶石（寶石），貴重金屬塑像，人造珠寶，

人造珠寶（服裝用珠寶），貴重金屬糖碗，貴重金屬架，貴

cronométricos: ágatas, ponteiros de relojoaria (fabrico de relo-

joaria), lingotes em metais preciosos, pedras preciosas de cor de 

âmbar amarelo, pérolas feitas de ambroina (âmbar prensado), 

amuletos (joalharia), filetes de prata (fios de prata), fios de 

prata, ornamentos de prata, relógios, pêndulos (fabrico de relo-

joaria), tambores (fabrico de relojoaria), pulseiras (joalharia), 

relógios de pulso, pulseiras de relógios, correias para relógios, 

ornamentos pequenos (joalharia), broches (joalharia), produtos 

de imitação de ouro, produtos em plaqué de ouro, mostradores 

de relojoaria (fabrico de relojoaria), solários, componentes de 

relojoaria, correntes (joalharia), correntes para relógios, can-

delabros de metais preciosos (castiçais), cronógrafos (relógios 

de pulso), cronómetros, cronoscópios, instrumentos cronomé-

tricos, colares (pedras preciosas), relógios electrónicos, molas 

para gravata, fivelas de cinturão, fivelas de suspensórios, moe-

das, diamantes, produtos galvanizados (com metais preciosos), 

apagadores de velas de metais preciosos, estojos de relógios, 

fios de metais preciosos (joalharia), filetes de metais preciosos 

(joalharia), taças de metais preciosos, relógios atómicos, relógios 

de controlo, relógios «master», estojo de relógio, irídio, marfim 

(pedra preciosa), ornamento de mármore preto (bijutaria), 

ornamento de mármore preto, jades em estado bruto ou em 

estado semitransformado, lembranças feitas de cobre, pedras 

preciosas, medalhas comemorativas (pedras preciosas), meda-

lhas, utensílios domésticos em metais preciosos, recipientes do-

mésticos em metais preciosos, metais preciosos em estado bruto 

ou em estado semitransformado, carteiras de metais preciosos, 

relógios, molas de relógios, vidros de cristal para relógios, vidros 

para relógios, maquinismo de relojoaria, copos para ovos de 

metais preciosos, olivina (pedra preciosa), ouro ou chapas finas 

de ouro em estado bruto, fios de ouro (joalharia), ourivesaria, 

excepto facas, garfos e colheres, ósmio, paládio, ornamentos 

(joalharia), broches de metais preciosos, pérolas (joalharia), fil-

tros de metais preciosos, pedras semipreciosas, pedras preciosas, 

platina (metal), pimenteiros de metais preciosos, jarro de flores 

de metais preciosos, suportes de caixas de fósforos de metais 

preciosos, latas de cigarro de metais preciosos, estojos portáteis 

de pó de arroz em metais preciosos, agulhas de metais preciosos, 

relógios despertadores, ródio, argolas de guardanapos de metais 

preciosos, ruténio, recipientes de metais preciosos, recipientes 

para cerimónia de homenagem em metais preciosos, tigelas 

para saladas de metais preciosos, saleiros de metais preciosos, 

pratos para sal de metais preciosos, talheres de metais preciosos, 

pratos de metais preciosos, serviços de chá de metais precio-

sos, suportes de guardanapos de metais preciosos, suportes de 

toalhas de metais preciosos, tabuleiros para serviços de chá de 

metais preciosos, sopeiras de metais preciosos, espinelas (pedras 

preciosas), figurinhas de metais preciosos, imitação de joalharia, 

imitação de joalharia (joalharia para vestuário), açucareiros de 

metais preciosos, suportes de metais preciosos, frascos de rapé 
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重金屬鼻煙壺，貴重金屬杯，貴重金屬茶壺，貴重金屬缸，貴

重金屬合金，貴重金屬火柴盒，簧片（鐘錶製造），戒指（珠

寶），銀餐具（盤、碟），貴重金屬藝術品、貴重金屬餐具，

貴重金屬製首飾盒，貴重金屬燭環，貴重金屬盒，貴重金屬茶

葉罐，貴重金屬糖果盒，貴重金屬扣，帽子裝飾品（貴重金

屬），帽飾品（貴重金屬），耳環，鞋飾品（貴重金屬），貴

重金屬茶葉浸泡器，貴重金屬鏈式網眼錢包，袖口鏈扣，貴重

金屬半身雕像，貴重金屬酒具（托盤），貴重金屬咖啡具，貴

重金屬軋胡桃鉗，貴重金屬針盒，貴重金屬煙灰缸，貴重金屬

雪茄煙盒，貴重金屬香煙盒，貴重金屬製雪茄煙盒，貴重金屬

製香煙盒，貴重金屬製雪茄煙煙嘴，貴重金屬製香煙嘴，家用

貴重金屬盤，貴重金屬罐，廚房用貴重金屬容器，貴重金屬製

廚房容器，貴重金屬牙籤盒，錶殼，錶盒（禮品），貴重金屬

小雕像，貴重金屬小塑像，貴重金屬廚房用具，貴重金屬濾茶

器，貴重金屬瓶，別針（首飾），領帶別針，貴重金屬徽章，

非電動貴重金屬製咖啡壺，貴重金屬單柄大酒杯，貴重金屬馬

具配件，貴重金屬製油和醋瓶架，貴重金屬油瓶，貴重金屬製

調味品瓶，鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物），未加工，未打造的

銀，秒錶，景泰藍首飾。

商標構成：

顏色之要求：玫瑰金色。

商標編號：N/43773 類別： 14

申請人：施明川，場所：澳門佛山街51號新建業商業中心14

樓P。

de metais preciosos, copos de metais preciosos, chaleiras de 

metais preciosos, vasos de metais preciosos, ligas de metais pre-

ciosos, caixas de fósforo de metais preciosos, «reed» (fabrico de 

relojoaria), anéis (joalharia), loiças em prata (bandejas, pratos), 

obras de arte de metais preciosos, loiças de mesa de metais pre-

ciosos, caixas de bijutaria de metais preciosos, argolas para velas 

de metais preciosos, caixas de metais preciosos, latas de folha 

de chá de metais preciosos, bomboneiras de metais preciosos, 

fivelas de metais preciosos, artigos de ornamento para chapéus 

(metais preciosos), artigos de ornamento para chapelaria (metais 

preciosos), brincos, artigos de ornamento para calçado (metais 

preciosos), infusores de folha de chá de metais preciosos, bolsas 

em malha de rede de metais preciosos, botões de punho com 

correntes, estátuas de metais preciosos, serviços de vinho em 

metais preciosos (tabuleiros), serviços de café de metais pre-

ciosos, quebra-nozes de metais preciosos, caixas para agulhas 

de metais preciosos, cinzeiro de metais preciosos, charuteiras 

de metais preciosos, cigarreiras de metais preciosos, charuteiras 

em  metais preciosos, cigarreiras em metais preciosos, boquilhas 

para charutos em metais preciosos, boquilhas para cigarros em 

metais preciosos, bandejas de metais preciosos de uso domés-

tico, latas de metais preciosos, recipientes de metais preciosos 

para cozinha, recipientes de cozinha em metais preciosos, caixas 

de paliteiros de metais preciosos, caixas para relógios, estojos 

para relógios (para presentes), estatuetas de metais preciosos, 

estatuetas de metais preciosos, utensílios de cozinha de metais 

preciosos, escoadouros de chá de metais preciosos, jarros de 

metais preciosos, alfinetes (bijutaria), alfinetes de gravata, em-

blemas de metais preciosos, cafeteiras em metais preciosos não 

eléctricas, copos grandes com um pegador para vinho de metais 

preciosos, acessórios de arreios de metais preciosos, garrafeiras 

para óleos e vinagre em metais preciosos, garrafas para óleos 

de metais preciosos, galheteiros em metais preciosos, chaveiros 

(ornamentos pequenos ou ornamentos de corrente curta), prata 

não trabalhada ou batida, «stop watches», bijutaria de cloisonne.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourada-rosa.

Marca n.º N/43 773 Classe 14.ª

Requerente: SI MENG CHUN, Rua de Foshan, n.º 51, Edf. 

San Kin Yip Com. Center, 14.º andar, «P», Macau.
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國籍：中國

活動：工業

申請日期：2009/07/10

產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘錶和計時儀器：瑪

瑙，鐘錶指針（鐘錶製造），貴重金屬錠，黃琥珀色寶石，人

造琥珀製珍珠（壓製的琥珀），護身符（珠寶），細銀絲（銀

線），銀線，銀飾品，鐘，擺（鐘錶製造），發條匣（鐘錶

製造），手鐲（珠寶），手錶，手錶帶，錶帶，小飾物（珠

寶），胸針（珠寶），仿金製品，鍍金製品，鐘錶盤（鐘錶製

造），日晷，鐘錶構件，鏈（珠寶），錶鏈，貴重金屬蠟燭臺

（燭臺）、記時器（手錶）、精密記時器、瞬時計、測時儀

器、項鏈（寶石），電子鐘錶，領帶夾，皮帶扣，吊帶扣，硬

幣，金剛石，電鍍製品（貴重金屬電鍍），貴重金屬熄燭器，

鐘錶盒，貴重金屬線（珠寶），貴重金屬絲線（珠寶），貴重

金屬高腳杯，原子鐘，控制時鐘，母鐘，鐘盒，銥，象牙（寶

石），黑色大理石飾品（首飾），黑色大理石飾品，未加工或

半加工墨玉，銅製紀念品，寶石，紀念章（寶石），獎章，家

用貴重金屬用具，家用貴重金屬容器，未加工或半加工貴重金

屬，貴重金屬錢包，錶，錶發條，錶水晶玻璃，錶玻璃，鐘錶

機件，貴重金屬蛋杯，橄欖石（寶石），未加工的金或金箔，

金線（珠寶），除刀、叉、匙外的金銀器，鋨，鈀，裝飾品

（珠寶），貴重金屬飾針，珍珠（珠寶），貴重金屬過濾器，

次寶石，寶石，鉑（金屬），貴重金屬製胡椒罐，貴重金屬花

瓶，貴重金屬火柴盒架，貴重金屬煙罐，貴重金屬製隨身攜帶

Nacionalidade: chinesa

Actividade: industrial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: metais preciosos e suas ligas e produtos nestas 

matérias ou em plaqué, não compreendidos noutras classes, 

joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos 

cronométricos: ágatas, ponteiros de relojoaria (fabrico de relo-

joaria), lingotes em metais preciosos, pedras preciosas de cor de 

âmbar amarelo, pérolas feitas de ambroina (âmbar prensado), 

amuletos (joalharia), filetes de prata (fios de prata), fios de 

prata, ornamentos de prata, relógios, pêndulos (fabrico de relo-

joaria), tambores (fabrico de relojoaria), pulseiras (joalharia), 

relógios de pulso, pulseiras de relógios, correias para relógios, 

ornamentos pequenos (joalharia), broches (joalharia), produtos 

de imitação de ouro, produtos em plaqué de ouro, mostradores 

de relojoaria (fabrico de relojoaria), solários, componentes de 

relojoaria, correntes (joalharia), correntes para relógios, can-

delabros de metais preciosos (castiçais), cronógrafos (relógios 

de pulso), cronómetros, cronoscópios, instrumentos cronomé-

tricos, colares (pedras preciosas), relógios electrónicos, molas 

para gravata, fivelas de cinturão, fivelas de suspensórios, moe-

das, diamantes, produtos galvanizados (com metais preciosos), 

apagadores de velas de metais preciosos, estojos de relógios, 

fios de metais preciosos (joalharia), filetes de metais preciosos 

(joalharia), taças de metais preciosos, relógios atómicos, relógios 

de controlo, relógios «master», estojo de relógio, irídio, marfim 

(pedra preciosa), ornamento de mármore preto (bijutaria), 

ornamento de mármore preto, jades em estado bruto ou em 

estado semitransformado, lembranças feitas de cobre, pedras 

preciosas, medalhas comemorativas (pedras preciosas), meda-

lhas, utensílios domésticos em metais preciosos, recipientes do-

mésticos em metais preciosos, metais preciosos em estado bruto 

ou em estado semitransformado, carteiras de metais preciosos, 

relógios, molas de relógios, vidros de cristal para relógios, vidros 

para relógios, maquinismo de relojoaria, copos para ovos de 

metais preciosos, olivina (pedra preciosa), ouro ou chapas finas 

de ouro em estado bruto, fios de ouro (joalharia), ourivesaria, 

excepto facas, garfos e colheres, ósmio, paládio, ornamentos 

(joalharia), broches de metais preciosos, pérolas (joalharia), fil-

tros de metais preciosos, pedras semipreciosas, pedras preciosas, 

platina (metal), pimenteiros de metais preciosos, jarro de flores 

de metais preciosos, suportes de caixas de fósforos de metais 

preciosos, latas de cigarro de metais preciosos, estojos portáteis 

de pó de arroz em metais preciosos, agulhas de metais preciosos, 

relógios despertadores, ródio, argolas de guardanapos de metais 

preciosos, ruténio, recipientes de metais preciosos, recipientes 

para cerimónia de homenagem em metais preciosos, tigelas para 

saladas de metais preciosos, saleiros de metais preciosos, pratos 

para sal de metais preciosos, talheres de metais preciosos, pratos 

de metais preciosos, serviços de chá de metais preciosos, supor-
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的粉餅盒，貴重金屬針，鬧鐘，銠，貴重金屬餐巾環，釕，貴

重金屬容器，貴重金屬製祭祀容器，貴重金屬色拉碗，貴重金

屬鹽瓶，貴重金屬鹽碟，貴重金屬餐具，貴重金屬碟，貴重金

屬茶具，貴重金屬餐巾架，貴重金屬毛巾架，貴重金屬茶托，

貴重金屬湯碗，尖晶石（寶石），貴重金屬塑像，人造珠寶，

人造珠寶（服裝用珠寶），貴重金屬糖碗，貴重金屬架，貴

重金屬鼻煙壺，貴重金屬杯，貴重金屬茶壺，貴重金屬缸，貴

重金屬合金，貴重金屬火柴盒，簧片（鐘錶製造），戒指（珠

寶），銀餐具（盤、碟），貴重金屬藝術品、貴重金屬餐具，

貴重金屬製首飾盒，貴重金屬燭環，貴重金屬盒，貴重金屬茶

葉罐，貴重金屬糖果盒，貴重金屬扣，帽子裝飾品（貴重金

屬），帽飾品（貴重金屬），耳環，鞋飾品（貴重金屬），貴

重金屬茶葉浸泡器，貴重金屬鏈式網眼錢包，袖口鏈扣，貴重

金屬半身雕像，貴重金屬酒具（托盤），貴重金屬咖啡具，貴

重金屬軋胡桃鉗，貴重金屬針盒，貴重金屬煙灰缸，貴重金屬

雪茄煙盒，貴重金屬香煙盒，貴重金屬製雪茄煙盒，貴重金屬

製香煙盒，貴重金屬製雪茄煙煙嘴，貴重金屬製香煙嘴，家用

貴重金屬盤，貴重金屬罐，廚房用貴重金屬容器，貴重金屬製

廚房容器，貴重金屬牙籤盒，錶殼，錶盒（禮品），貴重金屬

小雕像，貴重金屬小塑像，貴重金屬廚房用具，貴重金屬濾茶

器，貴重金屬瓶，別針（首飾），領帶別針，貴重金屬徽章，

非電動貴重金屬製咖啡壺，貴重金屬單柄大酒杯，貴重金屬馬

具配件，貴重金屬製油和醋瓶架，貴重金屬油瓶，貴重金屬製

調味品瓶，鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物），未加工，未打造的

銀，秒錶，景泰藍首飾。

商標構成：

顏色之要求：黃金色。

tes de guardanapos de metais preciosos, suportes de toalhas 

de metais preciosos, tabuleiros para serviços de chá de metais 

preciosos, sopeiras de metais preciosos, espinelas (pedras pre-

ciosas), figurinhas de metais preciosos, imitação de joalharia, 

imitação de joalharia (joalharia para vestuário), açucareiros de 

metais preciosos, suportes de metais preciosos, frascos de rapé 

de metais preciosos, copos de metais preciosos, chaleiras de 

metais preciosos, vasos de metais preciosos, ligas de metais pre-

ciosos, caixas de fósforo de metais preciosos, «reed» (fabrico de 

relojoaria), anéis (joalharia), loiças em prata (bandejas, pratos), 

obras de arte de metais preciosos, loiças de mesa de metais 

preciosos, caixas de bijutaria de metais preciosos, argolas para 

velas de metais preciosos, caixas de metais preciosos, latas de 

folha de chá de metais preciosos, bomboneiras de metais pre-

ciosos, fivelas de metais preciosos, artigos de ornamento para 

chapéus (metais preciosos), artigos de ornamento para cha-

pelaria (metais preciosos), brincos, artigos de ornamento para 

calçado (metais preciosos), infusores de folha de chá de metais 

preciosos, bolsas em malha de rede de metais preciosos, botões 

de punho com correntes, estátuas de metais preciosos, serviços 

de vinho em metais preciosos (tabuleiros), serviços de café 

de metais preciosos, quebra-nozes de metais preciosos, caixas 

para agulhas de metais preciosos, cinzeiro de metais preciosos, 

charuteiras de metais preciosos, cigarreiras de metais preciosos, 

charuteiras em  metais preciosos, cigarreiras em metais precio-

sos, boquilhas para charutos em metais preciosos, boquilhas 

para cigarros em metais preciosos, bandejas de metais precio-

sos de uso doméstico, latas de metais preciosos, recipientes de 

metais preciosos para cozinha, recipientes de cozinha em me-

tais preciosos, caixas de paliteiros de metais preciosos, caixas 

para relógios, estojos para relógios (para presentes), estatuetas 

de metais preciosos, estatuetas de metais preciosos, utensílios 

de cozinha de metais preciosos, escoadouros de chá de metais 

preciosos, jarros de metais preciosos, alfinetes (bijutaria), alfi-

netes de gravata, emblemas de metais preciosos, cafeteiras em 

metais preciosos não eléctricas, copos grandes com um pegador 

para vinho de metais preciosos, acessórios de arreios de metais 

preciosos, garrafeiras para óleos e vinagre em metais preciosos, 

garrafas para óleos de metais preciosos, galheteiros em metais 

preciosos, chaveiros (ornamentos pequenos ou ornamentos 

de corrente curta), prata não trabalhada ou batida, «stop 

watches», bijutaria de cloisonne.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cor de ouro.
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商標編號：N/43774 類別： 14

申請人：施明川，場所：澳門佛山街51號新建業商業中心14

樓P。

國籍：中國

活動：工業

申請日期：2009/07/10

產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘錶和計時儀器：瑪

瑙，鐘錶指針（鐘錶製造），貴重金屬錠，黃琥珀色寶石，人

造琥珀製珍珠（壓製的琥珀），護身符（珠寶），細銀絲（銀

線），銀線，銀飾品，鐘，擺（鐘錶製造），發條匣（鐘錶

製造），手鐲（珠寶），手錶，手錶帶，錶帶，小飾物（珠

寶），胸針（珠寶），仿金製品，鍍金製品，鐘錶盤（鐘錶製

造），日晷，鐘錶構件，鏈（珠寶），錶鏈，貴重金屬蠟燭臺

（燭臺）、記時器（手錶）、精密記時器、瞬時計、測時儀

器、項鏈（寶石），電子鐘錶，領帶夾，皮帶扣，吊帶扣，硬

幣，金剛石，電鍍製品（貴重金屬電鍍），貴重金屬熄燭器，

鐘錶盒，貴重金屬線（珠寶），貴重金屬絲線（珠寶），貴重

金屬高腳杯，原子鐘，控制時鐘，母鐘，鐘盒，銥，象牙（寶

石），黑色大理石飾品（首飾），黑色大理石飾品，未加工或

半加工墨玉，銅製紀念品，寶石，紀念章（寶石），獎章，家

用貴重金屬用具，家用貴重金屬容器，未加工或半加工貴重金

屬，貴重金屬錢包，錶，錶發條，錶水晶玻璃，錶玻璃，鐘錶

機件，貴重金屬蛋杯，橄欖石（寶石），未加工的金或金箔，

金線（珠寶），除刀、叉、匙外的金銀器，鋨，鈀，裝飾品

（珠寶），貴重金屬飾針，珍珠（珠寶），貴重金屬過濾器，

Marca n.º N/43 774 Classe 14.ª

Requerente: SI MENG CHUN, Rua de Foshan, n.º 51, Edf. 

San Kin Yip Com. Center, 14.º andar, «P», Macau.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: industrial

Data do pedido: 2009/07/10

Produtos: metais preciosos e suas ligas e produtos nestas 

matérias ou em plaqué, não compreendidos noutras classes, 

joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos 

cronométricos: ágatas, ponteiros de relojoaria (fabrico de relo-

joaria), lingotes em metais preciosos, pedras preciosas de cor de 

âmbar amarelo, pérolas feitas de ambroina (âmbar prensado), 

amuletos (joalharia), filetes de prata (fios de prata), fios de 

prata, ornamentos de prata, relógios, pêndulos (fabrico de relo-

joaria), tambores (fabrico de relojoaria), pulseiras (joalharia), 

relógios de pulso, pulseiras de relógios, correias para relógios, 

ornamentos pequenos (joalharia), broches (joalharia), produtos 

de imitação de ouro, produtos em plaqué de ouro, mostradores 

de relojoaria (fabrico de relojoaria), solários, componentes de 

relojoaria, correntes (joalharia), correntes para relógios, can-

delabros de metais preciosos (castiçais), cronógrafos (relógios 

de pulso), cronómetros, cronoscópios, instrumentos cronomé-

tricos, colares (pedras preciosas), relógios electrónicos, molas 

para gravata, fivelas de cinturão, fivelas de suspensórios, moe-

das, diamantes, produtos galvanizados (com metais preciosos), 

apagadores de velas de metais preciosos, estojos de relógios, 

fios de metais preciosos (joalharia), filetes de metais preciosos 

(joalharia), taças de metais preciosos, relógios atómicos, relógios 

de controlo, relógios «master», estojo de relógio, irídio, marfim 

(pedra preciosa), ornamento de mármore preto (bijutaria), 

ornamento de mármore preto, jades em estado bruto ou em 

estado semitransformado, lembranças feitas de cobre, pedras 

preciosas, medalhas comemorativas (pedras preciosas), meda-

lhas, utensílios domésticos em metais preciosos, recipientes do-

mésticos em metais preciosos, metais preciosos em estado bruto 

ou em estado semitransformado, carteiras de metais preciosos, 

relógios, molas de relógios, vidros de cristal para relógios, vidros 

para relógios, maquinismo de relojoaria, copos para ovos de 

metais preciosos, olivina (pedra preciosa), ouro ou chapas finas 

de ouro em estado bruto, fios de ouro (joalharia), ourivesaria, 

excepto facas, garfos e colheres, ósmio, paládio, ornamentos 

(joalharia), broches de metais preciosos, pérolas (joalharia), fil-

tros de metais preciosos, pedras semipreciosas, pedras preciosas, 

platina (metal), pimenteiros de metais preciosos, jarro de flores 

de metais preciosos, suportes de caixas de fósforos de metais 

preciosos, latas de cigarro de metais preciosos, estojos portáteis 

de pó de arroz em metais preciosos, agulhas de metais preciosos, 

relógios despertadores, ródio, argolas de guardanapos de metais 

preciosos, ruténio, recipientes de metais preciosos, recipientes 

para cerimónia de homenagem em metais preciosos, tigelas 
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次寶石，寶石，鉑（金屬），貴重金屬製胡椒罐，貴重金屬花

瓶，貴重金屬火柴盒架，貴重金屬煙罐，貴重金屬製隨身攜帶

的粉餅盒，貴重金屬針，鬧鐘，銠，貴重金屬餐巾環，釕，貴

重金屬容器，貴重金屬製祭祀容器，貴重金屬色拉碗，貴重金

屬鹽瓶，貴重金屬鹽碟，貴重金屬餐具，貴重金屬碟，貴重金

屬茶具，貴重金屬餐巾架，貴重金屬毛巾架，貴重金屬茶托，

貴重金屬湯碗，尖晶石（寶石），貴重金屬塑像，人造珠寶，

人造珠寶（服裝用珠寶），貴重金屬糖碗，貴重金屬架，貴

重金屬鼻煙壺，貴重金屬杯，貴重金屬茶壺，貴重金屬缸，貴

重金屬合金，貴重金屬火柴盒，簧片（鐘錶製造），戒指（珠

寶），銀餐具（盤、碟），貴重金屬藝術品、貴重金屬餐具，

貴重金屬製首飾盒，貴重金屬燭環，貴重金屬盒，貴重金屬茶

葉罐，貴重金屬糖果盒，貴重金屬扣，帽子裝飾品（貴重金

屬），帽飾品（貴重金屬），耳環，鞋飾品（貴重金屬），貴

重金屬茶葉浸泡器，貴重金屬鏈式網眼錢包，袖口鏈扣，貴重

金屬半身雕像，貴重金屬酒具（托盤），貴重金屬咖啡具，貴

重金屬軋胡桃鉗，貴重金屬針盒，貴重金屬煙灰缸，貴重金屬

雪茄煙盒，貴重金屬香煙盒，貴重金屬製雪茄煙盒，貴重金屬

製香煙盒，貴重金屬製雪茄煙煙嘴，貴重金屬製香煙嘴，家用

貴重金屬盤，貴重金屬罐，廚房用貴重金屬容器，貴重金屬製

廚房容器，貴重金屬牙籤盒，錶殼，錶盒（禮品），貴重金屬

小雕像，貴重金屬小塑像，貴重金屬廚房用具，貴重金屬濾茶

器，貴重金屬瓶，別針（首飾），領帶別針，貴重金屬徽章，

非電動貴重金屬製咖啡壺，貴重金屬單柄大酒杯，貴重金屬馬

具配件，貴重金屬製油和醋瓶架，貴重金屬油瓶，貴重金屬製

調味品瓶，鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物），未加工，未打造的

銀，秒錶，景泰藍首飾。

商標構成：

顏色之要求：白金色。

para saladas de metais preciosos, saleiros de metais preciosos, 

pratos para sal de metais preciosos, talheres de metais preciosos, 

pratos de metais preciosos, serviços de chá de metais precio-

sos, suportes de guardanapos de metais preciosos, suportes de 

toalhas de metais preciosos, tabuleiros para serviços de chá de 

metais preciosos, sopeiras de metais preciosos, espinelas (pedras 

preciosas), figurinhas de metais preciosos, imitação de joalharia, 

imitação de joalharia (joalharia para vestuário), açucareiros de 

metais preciosos, suportes de metais preciosos, frascos de rapé 

de metais preciosos, copos de metais preciosos, chaleiras de 

metais preciosos, vasos de metais preciosos, ligas de metais pre-

ciosos, caixas de fósforo de metais preciosos, «reed» (fabrico de 

relojoaria), anéis (joalharia), loiças em prata (bandejas, pratos), 

obras de arte de metais preciosos, loiças de mesa de metais pre-

ciosos, caixas de bijutaria de metais preciosos, argolas para velas 

de metais preciosos, caixas de metais preciosos, latas de folha 

de chá de metais preciosos, bomboneiras de metais preciosos, 

fivelas de metais preciosos, artigos de ornamento para chapéus 

(metais preciosos), artigos de ornamento para chapelaria (metais 

preciosos), brincos, artigos de ornamento para calçado (metais 

preciosos), infusores de folha de chá de metais preciosos, bolsas 

em malha de rede de metais preciosos, botões de punho com 

correntes, estátuas de metais preciosos, serviços de vinho em 

metais preciosos (tabuleiros), serviços de café de metais pre-

ciosos, quebra-nozes de metais preciosos, caixas para agulhas 

de metais preciosos, cinzeiro de metais preciosos, charuteiras 

de metais preciosos, cigarreiras de metais preciosos, charuteiras 

em  metais preciosos, cigarreiras em metais preciosos, boquilhas 

para charutos em metais preciosos, boquilhas para cigarros em 

metais preciosos, bandejas de metais preciosos de uso domés-

tico, latas de metais preciosos, recipientes de metais preciosos 

para cozinha, recipientes de cozinha em metais preciosos, caixas 

de paliteiros de metais preciosos, caixas para relógios, estojos 

para relógios (para presentes), estatuetas de metais preciosos, 

estatuetas de metais preciosos, utensílios de cozinha de metais 

preciosos, escoadouros de chá de metais preciosos, jarros de 

metais preciosos, alfinetes (bijutaria), alfinetes de gravata, em-

blemas de metais preciosos, cafeteiras em metais preciosos não 

eléctricas, copos grandes com um pegador para vinho de metais 

preciosos, acessórios de arreios de metais preciosos, garrafeiras 

para óleos e vinagre em metais preciosos, garrafas para óleos 

de metais preciosos, galheteiros em metais preciosos, chaveiros 

(ornamentos pequenos ou ornamentos de corrente curta), prata 

não trabalhada ou batida, «stop watches», bijutaria de cloisonne.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: platina.
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商標編號：N/43775 類別： 3

申請人：HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard du 

Capitaine Gèze, 13014 Marseille, França.

國籍：法國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/13

產品：肥皂，香水，精油，化妝品尤指乳液，乳霜，唇膏，

香脂，乳膏；髮水，牙膏。

商標構成：

商標編號：N/43776 類別： 5

申請人：HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard du 

Capitaine Gèze, 13014 Marseille, França.

國籍：法國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/13

產品：醫用薄荷酒精，醫藥用清涼片，醫藥用消化片，醫藥

用醫用糖，醫藥用帶清涼乳液的浸濕毛巾，醫藥用薄荷。

商標構成：

商標編號：N/43777 類別： 33

申請人：HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard du 

Capitaine Gèze, 13014 Marseille, França.

國籍：法國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/13

產品：酒精飲料，薄荷酒精精華，烈酒，胡椒薄荷烈酒；全

屬第33類。

商標構成：

Marca n.º N/43 775 Classe 3.ª

Requerente: HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard du 

Capitaine Gèze, 13014 Marseille, França.

Nacionalidade: francesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/13

Produtos: sabões, perfumes, óleos essenciais, cosméticos em 

particular, loções, cremes, batons, bálsamos, pomadas; loções 

para os cabelos, dentífricos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 776 Classe 5.ª

Requerente: HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard du 

Capitaine Gèze, 13014 Marseille, França.

Nacionalidade: francesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/13

Produtos: álcool medicinal de menta, pastilhas refrescantes 

para uso farmacêutico, pastilhas digestivas para uso farmacêu-

tico, rebuçados medicinais para uso farmacêutico, toalhetes im-

pregnados com loção refrescantes para uso farmacêutico, menta 

para uso farmacêutico.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 777 Classe 33.ª

Requerente: HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard du 

Capitaine Gèze, 13014 Marseille, França.

Nacionalidade: francesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/13

Produtos: bebidas alcoólicas, essência alcoólica de menta, 

licores, licor de hortelã-pimenta; todos incluídos na classe 

33.ª

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43778 類別： 3

申請人：HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard du 

Capitaine Gèze, 13014 Marseille, França.

國籍：法國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/13

產品：肥皂，香水，精油，化妝品尤指乳液，乳霜，唇膏，

香脂，乳膏；髮水，牙膏。

商標構成：

商標編號：N/43779 類別： 5

申請人：HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard du 

Capitaine Gèze, 13014 Marseille, França.

國籍：法國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/13

產品：醫用薄荷酒精，醫藥用清涼片，醫藥用消化片，醫藥

用醫用糖，醫藥用帶清涼乳液的浸濕毛巾，醫藥用薄荷。

商標構成：

商標編號：N/43780 類別： 33

申請人：HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard du 

Capitaine Gèze, 13014 Marseille, França.

國籍：法國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/13

產品：酒精飲料，薄荷酒精精華，烈酒，胡椒薄荷烈酒；全

屬第33類。

商標構成：

Marca n.º N/43 778 Classe 3.ª

Requerente: HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard du 

Capitaine Gèze, 13014 Marseille, França.

Nacionalidade: francesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/13

Produtos: sabões, perfumes, óleos essenciais, cosméticos, em 

particular loções, cremes, batons, bálsamos, pomadas; loções 

para os cabelos, dentífricos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 779 Classe 5.ª

Requerente: HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard du 

Capitaine Gèze, 13014 Marseille, França.

Nacionalidade: francesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/13

Produtos: álcool medicinal de menta, pastilhas refrescantes 

para uso farmacêutico, pastilhas digestivas para uso farmacêu-

tico, rebuçados medicinais para uso farmacêutico, toalhetes im-

pregnados com loção refrescante para uso farmacêutico, menta 

para uso farmacêutico.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 780 Classe 33.ª

Requerente: HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard du 

Capitaine Gèze, 13014 Marseille, França.

Nacionalidade: francesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/13

Produtos: bebidas alcoólicas, essência alcoólica de menta, li-

cores, licor de hortelã-pimenta; todos incluídos na classe 33.ª

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43781 類別： 41

申請人：Sanrio Company, Ltd., 1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, 141-8603, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/13

服務：娛樂；消遣；消閒公園，主題公園；娛樂廊服務；教

育服務；組織、製作及展示表演，音樂會，現場演出，舞台演

出，展覽會，體育競賽，體育及文化活動；表演室；戲院；跳

舞吧；電影製片室；的士高服務；俱樂部服務；書籍、文章、

雜誌、報章及週刊的出版服務；圖書館服務；娛樂、展覽會、

音樂會、表演、演出、體育、遊戲、消遣及文化活動用設施之

提供；健身俱樂部服務；假日野營服務；提供與教育、娛樂、

消遣、休閒、體育及文化有關的資訊；電視及無線電娛樂；製

作無線電及電視節目；製作電影及視像帶；電影影片、影片、

錄影帶、雷射影碟、影碟及數碼影碟的出租；聲音錄製品的

出租；表演及戲劇的舞台全景出租；幼兒園；帶卡拉OK系統

的視聽儀器之俱樂部及娛樂設施；遊戲室及休閒室；組織選

美會；馬戲團；函授課程；各類藝術家服務；組織文化或教

育目的之展覽；遊戲；體操教學；提供博物館設施（介紹，展

覽）；經營彩票；管弦樂服務；籌劃慶祝會（娛樂）；劇本編

寫服務；戲劇製作；動物園；影像的數碼服務；電子出版物；

提供在線遊戲服務（透過一電腦網絡）；傳譯（手語）；職業

指導（教育或培訓顧問）；縮微攝製；音樂作曲服務；夜總

會；攝影；視像盒帶電影的製作；提供卡拉OK服務；提供在

線電子出版物（不可下載）；在線書籍及電子日記的出版；影

像錄製；保齡球球道；棒球運動場或圓頂；在線電影公演；

組織婚禮接待會；娛樂服務，如透過電腦網絡提供互動電子遊

戲；提供不可下載臨時使用的互動遊戲。

商標構成：

Marca n.º N/43 781 Classe 41.ª

Requerente: Sanrio Company, Ltd., 1-6-1, Osaki, Shinagawa-

-Ku, Tokyo, 141-8603, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/13

Serviços: entretenimento; diversão; parques de diversão, par-

ques temáticos; serviços de arcadas de diversão; serviços educa-

cionais; organização, produção e apresentação de espectáculos, 

concertos, representações ao vivo, representações teatrais, exi-

bições, competições desportivas, actividades desportivas e cultu-

rais; salas de espectáculos; cinemas; cabarés; estúdios cinemato-

gráficos; serviços de discoteca; serviços de clube; publicação de 

livros, textos, revistas, jornais e periódicos; serviços de biblioteca; 

fornecimento de instalações para entretenimento, exibições, con-

certos, espectáculos, representações, desportos, jogos, actividades 

recreativas e culturais; serviços de clube de saúde; serviços de 

acampamento de férias; fornecimento de informações relaciona-

das com educação, entretenimento, diversão, recreação, desporto 

e cultura; entretenimento televisivo e radiofónico; produção de 

programas de rádio e de televisão; produção de filmes e vídeos; 

aluguer de filmes cinematográficos, filmes, cassetes de vídeo, 

discos laser, discos de vídeo e discos digitais versáteis (vídeo); 

aluguer de gravadores de som; aluguer de cenários para espec-

táculos e representações teatrais; infantários; clubes e recintos 

equipados com aparelhos audiovisuais com sistema de karaoke; 

salas de jogos e salas de estar; organização de concursos de be-

leza; circos; cursos por correspondência; serviços de artistas de 

variedade; organização de exibições para fins culturais ou edu-

cacionais; jogo; instrução de ginástica; fornecimento de instala-

ções de museu (apresentação, exposições); operação de lotarias; 

serviços de orquestra; planeamento de festas (entretenimento); 

serviços de escrita de guiões; produções de teatro; jardins zoo-

lógicos; serviços digitais de imagens; publicações electrónicas; 

serviços de jogo fornecidos on-line (através de uma rede infor-

mática); interpretação (linguagem gestual); direcção vocacional 

(assessoria educacional ou formação); microfilmagem; serviços 

de composição de música; clubes nocturnos; fotografia; produ-

ção de filmes de cassetes vídeo; fornecimento de serviços de 

karaoke; fornecimento de publicações electrónicas on-line (sem 

ser descarregáveis); publicação de livros e diários electrónicos 

on-line; gravação de vídeo; pistas de bowling; estádio ou cúpula 

para jogos de basebol; exibição de filmes on-line; organização de 

recepções de casamento; serviços de entretenimento, nomeada-

mente fornecimento de jogos electrónicos interactivos através 

de redes informáticas; fornecimento de jogos interactivos de uso 

temporário sem ser descarregáveis.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43782 類別： 41

申請人：Sanrio Company, Ltd., 1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, 141-8603, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/13

服務：娛樂；消遣；消閒公園，主題公園；娛樂廊服務；教

育服務；組織、製作及展示表演，音樂會，現場演出，舞台演

出，展覽會，體育競賽，體育及文化活動；表演室；戲院；跳

舞吧；電影製片室；的士高服務；俱樂部服務；書籍、文章、

雜誌、報章及週刊的出版服務；圖書館服務；娛樂、展覽會、

音樂會、表演、演出、體育、遊戲、消遣及文化活動用設施之

提供；健身俱樂部服務；假日野營服務；提供與教育、娛樂、

消遣、休閒、體育及文化有關的資訊；電視及無線電娛樂；製

作無線電及電視節目；製作電影及視像帶；電影影片、影片、

錄影帶、雷射影碟、影碟及數碼影碟的出租；聲音錄製品的

出租；表演及戲劇的舞台全景出租；幼兒園；帶卡拉OK系統

的視聽儀器之俱樂部及娛樂設施；遊戲室及休閒室；組織選

美會；馬戲團；函授課程；各類藝術家服務；組織文化或教

育目的之展覽；遊戲；體操教學；提供博物館設施（介紹，展

覽）；經營彩票；管弦樂服務；籌劃慶祝會（娛樂）；劇本編

寫服務；戲劇製作；動物園；影像的數碼服務；電子出版物；

提供在線遊戲服務（透過一電腦網絡）；傳譯（手語）；職業

指導（教育或培訓顧問）；縮微攝製；音樂作曲服務；夜總

會；攝影；視像盒帶電影的製作；提供卡拉OK服務；提供在

線電子出版物（不可下載）；在線書籍及電子日記的出版；影

像錄製；保齡球球道；棒球運動場或圓頂；在線電影公演；

組織婚禮接待會；娛樂服務，如透過電腦網絡提供互動電子遊

戲；提供不可下載臨時使用的互動遊戲。

Marca n.º N/43 782 Classe 41.ª

Requerente: Sanrio Company, Ltd., 1-6-1, Osaki, Shinagawa-

-Ku, Tokyo, 141-8603, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/13

Serviços: entretenimento; diversão; parques de diversão, 

parques temáticos; serviços de arcadas de diversão; serviços 

educacionais; organização, produção e apresentação de espectá-

culos, concertos, representações ao vivo, representações teatrais, 

exibições, competições desportivas, actividades desportivas 

e culturais; salas de espectáculos; cinemas; cabarés; estúdios 

cinematográficos; serviços de discoteca; serviços de clube; pu-

blicação de livros, textos, revistas, jornais e periódicos; serviços 

de biblioteca; fornecimento de instalações para entretenimento, 

exibições, concertos, espectáculos, representações, desportos, 

jogos, actividades recreativas e culturais; serviços de clube de 

saúde; serviços de acampamento de férias; fornecimento de 

informações relacionadas com educação, entretenimento, di-

versão, recreação, desporto e cultura; entretenimento televisivo 

e radiofónico; produção de programas de rádio e de televisão; 

produção de filmes e vídeos; aluguer de filmes cinematográficos, 

filmes, cassetes de vídeo, discos laser, discos de vídeo e discos 

digitais versáteis (vídeo); aluguer de gravadores de som; aluguer 

de cenários para espectáculos e representações teatrais; infan-

tários; clubes e recintos equipados com aparelhos audiovisuais 

com sistema de karaoke; salas de jogos e salas de estar; organi-

zação de concursos de beleza; circos; cursos por correspondên-

cia; serviços de artistas de variedade; organização de exibições 

para fins culturais ou educacionais; jogo; instrução de ginástica; 

fornecimento de instalações de museu (apresentação, exposi-

ções); operação de lotarias; serviços de orquestra; planeamento 

de festas (entretenimento); serviços de escrita de guiões; produ-

ções de teatro; jardins zoológicos; serviços digitais de imagens; 

publicações electrónicas; serviços de jogo fornecidos on-line 

(através de uma rede informática); interpretação (linguagem 

gestual); direcção vocacional (assessoria educacional ou forma-

ção); microfilmagem; serviços de composição de música; clubes 

nocturnos; fotografia; produção de filmes de cassetes vídeo; for-

necimento de serviços de karaoke; fornecimento de publicações 

electrónicos on-line (sem ser descarregáveis); publicação de 

livros e diários electrónicas on-line; gravação de vídeo; pistas de 

bowling; estádio ou cúpula para jogos de basebol; exibição de 

filmes on-line; organização de recepções de casamento; serviços 

de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos elec-

trónicos interactivos através de redes informáticas; fornecimento 

de jogos interactivos de uso temporário sem ser descarregáveis.
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商標構成：

商標編號：N/43783 類別： 5

申請人：AstraZeneca AB, SE-151, 85 Södertälje, Sweden.

國籍：瑞典

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/13

產品：藥劑及藥品。

商標構成：

商標編號：N/43784 類別： 5

申請人：AstraZeneca AB, SE-151, 85 Södertälje, Sweden.

國籍：瑞典

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/13

產品：藥劑及藥品。

商標構成：

商標編號：N/43785 類別： 12

申請人：天心工業股份有限公司，場所：中國台灣台中縣霧

峰鄉霧工八路6號。

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/14

產品：自行車；自行車支架；自行車鏈條；自行車把手；自

行車剎車；自行車輪圈；自行車曲柄；自行車車轂；自行車輻

條；自行車輪輻；自行車踏板；自行車座；陸地車輛傳動齒

輪；陸地車輛剎車片；陸地車輛剎車墊。

商標構成：

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 783 Classe 5.ª

Requerente: AstraZeneca AB, SE-151, 85 Södertälje, Sweden.

Nacionalidade: sueca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/13

Produtos: preparados e substâncias farmacêuticas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 784 Classe 5.ª

Requerente: AstraZeneca AB, SE-151, 85 Södertälje, Sweden.

Nacionalidade: sueca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/13

Produtos: preparados e substâncias farmacêuticas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 785 Classe 12.ª

Requerente: TIEN HSIN INDUSTRIES CO., LTD., N.º 6, 

Wugong 8th Rd., Wufong Township, Taichung County 41353, 

Taiwan, China.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/14

Produtos: bicicletas; estribos de bicicletas; correntes para 

bicicletas; puxadores de bicicletas; travões de bicicletas; jantes 

de bicicletas; manivelas de bicicletas; cubos de bicicletas; raios 

de bicicletas; raios de rodas de bicicletas; pedais para bicicletas; 

selins para bicicletas; engrenagem para veículos terrestres; pas-

tilhas de travão para veículos terrestres; calços de travões para 

veículos terrestres.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43786 類別： 12

申請人：天心工業股份有限公司，場所：中國台灣台中縣霧

峰鄉霧工八路6號。

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/14

產品：自行車；自行車支架；自行車鏈條；自行車把手；自

行車剎車；自行車輪圈；自行車曲柄；自行車車轂；自行車輻

條；自行車輪輻；自行車踏板；自行車座；陸地車輛傳動齒

輪；陸地車輛剎車片；陸地車輛剎車墊。

商標構成：

商標編號：N/43789 類別： 41

申請人：Meritas Malta Holdings Limited, 171 Old Bakey 

Street, Valletta, Malta.

國籍：馬耳他

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/14

服務：提供教育服務，如由幼稚園學前班至第十二年級的教

學課程及提供由幼稚園學前班至第十二年級的學校運作；由幼

稚園學前班至第十二年級的夏令營。

商標構成：

商標編號：N/43790 類別： 25

申請人：劉楚生，場所：中國廣州市白雲區金鐘橫路111號雲

泉居803室。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/14

產品：服裝；鞋；靴；套鞋；運動鞋；拖鞋；足球鞋；跑

鞋（帶金屬釘）；雨鞋；鞋墊；帽；襪；領帶；皮帶（服飾

用）；手套（服裝）；婚紗；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；

舞衣。

Marca n.º N/43 786 Classe 12.ª

Requerente: TIEN HSIN INDUSTRIES CO., LTD., N.º 6, 

Wugong 8th Rd., Wufong Township, Taichung County 41353, 

Taiwan, China.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/14

Produtos: bicicletas; estribos de bicicletas; correntes para 

bicicletas; puxadores de bicicletas; travões de bicicletas; jantes 

de bicicletas; manivelas de bicicletas; cubos de bicicletas; raios 

de bicicletas; raios de rodas de bicicletas; pedais para bicicletas; 

selins para bicicletas; engrenagem para veículos terrestres; pas-

tilhas de travão para veículos terrestres; calços de travões para 

veículos terrestres.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 789 Classe 41.ª

Requerente: Meritas Malta Holdings Limited, 171 Old Bakey 

Street, Valletta, Malta.

Nacionalidade: maltesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/14

Serviços: providenciar serviços educacionais, nomeadamente 

cursos de instrução desde o pré-jardim de infância até ao nível 

12 e operação de escolas privadas desde o pré-jardim de in-

fância até ao nível 12; campos de Verão desde o pré-jardim de 

infância até ao nível 12.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 790 Classe 25.ª

Requerente: Liu Chusheng, Room 803, Yunquanju, n.º 11, Jin-

zhongheng Road, Baiyun District, Guangzhou, China.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/14

Produtos: vestuário; calçado; botas; galochas; sapatos de des-

porto; chinelos; sapatos de futebol; sapatos para corrida (com 

pregos metálicos); sapatos de chuva; palmilhas para sapatos; 

chapelaria; meias; gravatas; cintos em couro (para vestuário e 

adornos); luvas (vestuário); vestidos de noiva; enxoval para be-

bés; fatos de banho; vestuário impermeável; vestuário de baile.
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商標構成：

商標編號：N/43791 類別： 3

申請人：李力治禿護髮中心有限公司，場所：香港九龍尖沙

咀廣東道12號松鳳商業大廈15樓。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/14

產品：洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨

用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮水，牙膏。

商標構成：

顏色之要求：深淺不同的四種綠，灰，如圖所示。

商標編號：N/43792 類別： 44

申請人：李力治禿護髮中心有限公司，場所：香港九龍尖沙

咀廣東道12號松鳳商業大廈15樓。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/14

服務：醫療服務；獸醫服務；人或動物的衛生和美容服務；

農業、園藝或林業服務。

商標構成：

顏色之要求：深淺不同的四種綠，灰，如圖所示。

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 791 Classe 3.ª

Requerente: Li Lik Hair Solution Center Limited, 15/F, 

Chung Fung Building, 12 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, 

Hong Kong.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/14

Produtos: preparações para branquear e outras substâncias 

para a lavagem de roupa, preparações para a limpeza, polimen-

to, esfrega e abrasivos, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cos-

méticos, champôs, dentífricos.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: quatro tons de verde, cinzento, escu-

ros e claros, tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 792 Classe 44.ª

Requerente: Li Lik Hair Solution Center Limited, 15/F, 

Chung Fung Building, 12 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, 

Hong Kong.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/14

Serviços: serviços médicos; serviços veterinários; cuidados 

higiénicos e de beleza para humanos ou animais; serviços de 

agricultura, horticultura ou florestais.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: quatro tons de verde, cinzento, escu-

ros e claros, tal como representados na figura.
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商標編號：N/43793 類別： 32

申請人：四川金沙源食品有限公司，場所：中國四川省成都

市武侯區洗面橋橫街6號。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/14

產品：礦泉水；蔬菜汁（飲料）；果汁飲料（飲料）；無酒

精飲料；汽水；無酒精水果混合飲料；果子粉；植物飲料；豆

類飲料；飲料製劑。

商標構成：

顏色之要求：綠、黑，如圖所示。

商標編號：N/43794 類別： 35

申請人：弘茂有限公司，場所：中國台灣台北市大同區民樂

街101號1樓。

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/14

服務：素食品及果汁之銷售代理、農產品及乳製品之銷售代

理、人造肉之零售、豆製品之零售、醬菜之零售、飲料之零

售、蔬菜及其製品之零售、穀製品之零售、雜糧製品之零售、

乳製品之零售、醬料之零售、食品進出口代理。（全屬第35類

服務）

商標構成：

顏色之要求：綠色，如圖所示。

商標編號：N/43795 類別： 43

申請人：弘茂有限公司，場所：中國台灣台北市大同區民樂

街101號1樓。

Marca n.º N/43 793 Classe 32.ª

Requerente: 四川金沙源食品有限公司，Sede: 中國四川省成

都市武侯區洗面橋橫街6號。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/14

Produtos: águas minerais; sumos de legume (bebidas); bebidas 

de sumo de frutas (bebidas); bebidas não alcoólicas; gasosas; be-

bidas de mistura de frutas não alcoólicas; pó de frutas; bebidas 

de plantas; bebidas feito de soja; preparações para fazer bebidas.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: verde, preto, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/43 794 Classe 35.ª

Requerente: 弘茂有限公司，Sede: 中國台灣台北市大同區民

樂街101號1樓。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/14

Serviços: agenciamento de venda de produtos vegetarianos e 

de sumos de frutos, agenciamento de venda de produtos agríco-

las e de produtos lácteos, venda a retalho de carne vegetariana, 

venda a retalho de produtos de feijão, venda a retalho de legu-

mes de conserva em molho de soja, venda a retalho de bebidas, 

venda a retalho de legumes e seus produtos, venda a retalho de 

preparações feitas de cereais, venda a retalho de produtos de 

cereais diversos, venda a retalho de produtos lácteos, venda a 

retalho de molhos, agenciamento de importação e exportação 

de alimentos (todos incluídos nos serviços da classe 35.ª).

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: verde, tal como representado na figura.

Marca n.º N/43 795 Classe 43.ª

Requerente: 弘茂有限公司，Sede: 中國台灣台北市大同區民

樂街101號1樓。
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活動：商業及工業

申請日期：2009/07/14

服務：冷熱飲食店、冷熱飲料店、小吃店、餐館、飯店、自

助餐館、快餐館、咖啡館、餐廳、冰果店。（全屬第43類服

務）

商標構成：

顏色之要求：綠色、藍色、白色、黑色，如圖所示。

商標編號：N/43796 類別： 25

申請人：君億集團有限公司，場所：澳門友誼大馬路555號置

地廣場大廈21樓。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/17

產品：衣服，鞋，帽。

商標構成：

顏色之要求：黑色，棕色。

商標編號：N/43797 類別： 32

申請人：資訊港管理有限公司，場所：英屬處女島托布拉市

路德郡海輝中心郵箱957號。

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：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。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/14

Serviços: lojas de comidas geladas e quentes, lojas de bebidas 

geladas e quentes, snack bar, refeitório, casa de pasto, refeitórios 

de auto-serviço, refeitórios de refeições rápidas, café, restauran-

tes, loja de frutas congeladas (todos incluídos nos serviços da 

classe 43.ª).

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: verde, azul, branco, preto, tal como 

representados na figura.

Marca n.º N/43 796 Classe 25.ª

Requerente: 君億集團有限公司，Sede: 澳門友誼大馬路555

號置地廣場大廈21樓。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/17

Produtos: roupa, calçado, chapelaria.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, castanho.

Marca n.º N/43 797 Classe 32.ª

Requerente: Infoport Management Limited, P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: cervejas, águas minerais e gaseificadas e outras be-

bidas não alcoólicas, bebidas de frutas e sumos de frutas, xaro-

pes e outras preparações para fazer bebidas.
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商標構成：

商標編號：N/43798 類別： 41

申請人：資訊港管理有限公司，場所：英屬處女島托布拉市

路德郡海輝中心郵箱957號。

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

服務：教育；提供培訓；娛樂；文體活動。

商標構成：

商標編號：N/43799 類別： 43

申請人：資訊港管理有限公司，場所：英屬處女島托布拉市

路德郡海輝中心郵箱957號。

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

服務：提供食物和飲料服務；臨時住宿。

商標構成：

商標編號：N/43800 類別： 3

申請人：資訊港管理有限公司，場所：英屬處女島托布拉市

路德郡海輝中心郵箱957號。

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 798 Classe 41.ª

Requerente: Infoport Management Limited, P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Serviços: educação; formação; entretenimento; actividades 

desportivas e culturais.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 799 Classe 43.ª

Requerente: Infoport Management Limited, P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Serviços: serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; 

alojamento temporário.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 800 Classe 3.ª

Requerente: Infoport Management Limited, P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: preparados para branqueamento e outras substân-
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用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，髮水，牙膏。

商標構成：

商標編號：N/43801 類別： 16

申請人：資訊港管理有限公司，場所：英屬處女島托布拉市

路德郡海輝中心郵箱957號。

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，

照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美術用品，畫筆，

打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除

外），包裝用塑料物品（不屬別類的），印刷鉛字，印版。

商標構成：

商標編號：N/43802 類別： 18

申請人：資訊港管理有限公司，場所：英屬處女島托布拉市

路德郡海輝中心郵箱957號。

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，

毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，鞭和馬具。

商標構成：

cias para lavagem de roupa, preparados para limpeza, polimen-

to, esfrega e abrasivos, sabonetes, perfumaria, óleos essenciais, 

cosméticos, loções para o cabelo, dentífricos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 801 Classe 16.ª

Requerente: Infoport Management Limited, P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

dos noutras classes, materiais impressos, materiais para encader-

nação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria 

ou para uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, máquinas 

de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário), material 

de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), materiais plásti-

cos para embalagem (não incluídos noutras classes), caracteres 

de impressão, esteriótipos («clichés»).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 802 Classe 18.ª

Requerente: Infoport Management Limited, P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: couro e imitação de couro, produtos nestas matérias 

não incluídos noutras classes, peles de animais, malas e sacos de 

viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e 

selaria.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43803 類別： 25

申請人：資訊港管理有限公司，場所：英屬處女島托布拉市

路德郡海輝中心郵箱957號。

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：服裝，鞋，帽。

商標構成：

商標編號：N/43804 類別： 30

申請人：資訊港管理有限公司，場所：英屬處女島托布拉市

路德郡海輝中心郵箱957號。

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：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。

商標構成：

商標編號：N/43805 類別： 28

申請人：資訊港管理有限公司，場所：英屬處女島托布拉市

路德郡海輝中心郵箱957號。

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：娛樂品，玩具，不屬別類的體育及運動用品，聖誕樹

用裝飾品。

商標構成：

Marca n.º N/43 803 Classe 25.ª

Requerente: Infoport Management Limited, P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: vestuário, calçado, chapelaria.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 804 Classe 30.ª

Requerente: Infoport Management Limited, P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, suce-

dâneos do café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, 

pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis, mel, xarope de me-

laço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos 

(condimentos), especiarias, gelo para refrescar.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 805 Classe 28.ª

Requerente: Infoport Management Limited, P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: jogos, brinquedos, artigos para ginástica e artigos de 

desporto, não incluídos noutras classes, ornamentos para árvore 

de Natal.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43806 類別： 30

申請人：Kelsen A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre Snede, 

Denmark.

國籍：丹麥

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：餅乾，硬餅乾。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色，紅色，白色，黃色，

橙色，綠色及棕色。

商標編號：N/43807 類別： 20

申請人：DREAMWELL, LTD., 2215-B Renaissance Drive, 

Suite 12, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：傢俱，玻璃鏡子，鏡框；不屬別類的木、軟木、葦、

藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠母、海泡

石製品，所有這些材料的代用品或塑料製品。

商標構成：

商標編號：N/43808 類別： 24

申請人：DREAMWELL, LTD., 2215-B Renaissance Drive, 

Suite 12, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：不屬別類的布料及紡織品；床單和桌布。

商標構成：

Marca n.º N/43 806 Classe 30.ª

Requerente: Kelsen A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre Snede, 

Denmark.

Nacionalidade: dinamarquesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: biscoitos, bolachas.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: as cores azul, vermelha, branca, ama-

rela, laranja, verde e castanha, tal como representadas na figura.

Marca n.º N/43 807 Classe 20.ª

Requerente: DREAMWELL, LTD., 2215-B Renaissance Drive, 

Suite 12, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: móveis, vidros (espelhos), molduras; produtos (não 

incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, cana, junco, vime, 

chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, 

espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou em 

matérias plásticas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 808 Classe 24.ª

Requerente: DREAMWELL, LTD., 2215-B Renaissance Drive, 

Suite 12, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: tecidos e produtos têxteis, não incluídos noutras 

classes; colchas e toalhas de mesa.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43809 類別： 3

申請人：AB SCA Finans, Stureplan 3, SE-10397 Stockholm, 

Sweden.

國籍：瑞典

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：家用及衛生用紙產品（屬此類），如帶液體的浸濕的

清潔毛巾；浸濕液體的巾。

商標構成：

商標編號：N/43810 類別： 5

申請人：AB SCA Finans, Stureplan 3, SE-10397 Stockholm, 

Sweden.

國籍：瑞典

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：藥劑，如以液體、乳霜、乳膏形式的治療傷風用藥品

及吸入式的抗感冒製劑，舒緩咳嗽製劑，咳水，呼吸及嗽口用

製劑，滋補劑及維他命製劑。衛生製劑，衛生巾，棉條及月經

用其他保護產品，失禁用尿布褲，失禁用尿布。

商標構成：

商標編號：N/43811 類別： 16

申請人：AB SCA Finans, Stureplan 3, SE-10397 Stockholm, 

Sweden.

國籍：瑞典

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：紙及紙製品，包括巾，化妝巾，桌毛巾，紙毛巾，紙

的材料（紙張），手巾，餐巾，衛生紙，濕衛生紙，紙的覆蓋

物及屬第16類的纖維素襯墊。

Marca n.º N/43 809 Classe 3.ª

Requerente: AB SCA Finans, Stureplan 3, SE-10397 Stock-

holm, Sweden.

Nacionalidade: sueca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: produtos de papel para fins domésticos e higiénicos 

(incluídos nesta classe), nomeadamente toalhetes de limpeza 

embebidos com líquido; lenços embebidos de líquido.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 810 Classe 5.ª

Requerente: AB SCA Finans, Stureplan 3, SE-10397 Stock-

holm, Sweden.

Nacionalidade: sueca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: preparações farmacêuticas, nomeadamante remé-

dios para o tratamento de constipações sob a forma de líquidos, 

cremes, pomadas e preparações contra a gripe a serem inaladas, 

preparações para o alívio da tosse, gotas para a tosse, prepara-

ções para aspiração e gargarejo, tónicos e preparações vitamíni-

cas. Preparações sanitárias, toalhas sanitárias, tampões e outros 

artigos de protecção para a menstruação, fraldas-calça para a 

incontinência, fraldas para a incontinência.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 811 Classe 16.ª

Requerente: AB SCA Finans, Stureplan 3, SE-10397 Stock-

holm, Sweden.

Nacionalidade: sueca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: papel e artigos de papel, incluindo lenços, guarda-

napos cosméticos, toalhas de mesa, toalhas de papel, material 

de papel (folhas), toalhas de mão, guardanapos, papel higiénico, 

papel higiénico húmido, coberturas de papel e celulose forradas 

incluídas na classe 16.ª
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商標構成：

商標編號：N/43812 類別： 3

申請人：AB SCA Finans, Stureplan 3, SE-10397 Stockholm, 

Sweden.

國籍：瑞典

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：家用及衛生用紙產品（屬此類），如帶液體的浸濕的

清潔毛巾；浸濕液體的巾。

商標構成：

商標編號：N/43813 類別： 5

申請人：AB SCA Finans, Stureplan 3, SE-10397 Stockholm, 

Sweden.

國籍：瑞典

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：藥劑，如以液體、乳霜、乳膏形式的治療傷風用藥品

及吸入式的抗感冒製劑，舒緩咳嗽製劑，咳水，呼吸及嗽口用

製劑，滋補劑及維他命製劑。衛生製劑，衛生巾，棉條及月經

用其他保護產品，失禁用尿布褲，失禁用尿布。

商標構成：

商標編號：N/43814 類別： 16

申請人：AB SCA Finans, Stureplan 3, SE-10397 Stockholm, 

Sweden.

國籍：瑞典

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 812 Classe 3.ª

Requerente: AB SCA Finans, Stureplan 3, SE-10397 Stock-

holm, Sweden.

Nacionalidade: sueca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: produtos de papel para fins domésticos e higiénicos 

(incluídos nesta classe), nomeadamente toalhetes de limpeza 

embebidos com líquido; lenços embebidos de líquido.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 813 Classe 5.ª

Requerente: AB SCA Finans, Stureplan 3, SE-10397 Stock-

holm, Sweden.

Nacionalidade: sueca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: preparações farmacêuticas, nomeadamante remé-

dios para o tratamento de constipações sob a forma de líquidos, 

cremes, pomadas e preparações contra a gripe a serem inaladas, 

preparações para o alívio da tosse, gotas para a tosse, prepara-

ções para aspiração e gargarejo, tónicos e preparações vitamíni-

cas. Preparações sanitárias, toalhas sanitárias, tampões e outros 

artigos de protecção para a menstruação, fraldas-calça para a 

incontinência, fraldas para a incontinência.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 814 Classe 16.ª

Requerente: AB SCA Finans, Stureplan 3, SE-10397 Stock-

holm, Sweden.

Nacionalidade: sueca

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15
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產品：紙及紙製品，包括巾，化妝巾，桌毛巾，紙毛巾，紙

的材料（紙張），手巾，餐巾，衛生紙，濕衛生紙，紙的覆蓋

物及屬第16類的纖維素襯墊。

商標構成：

商標編號：N/43815 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43816 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43817 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

Produtos: papel e artigos de papel, incluindo lenços, guarda-

napos cosméticos, toalhas de mesa, toalhas de papel, material 

de papel (folhas), toalhas de mão, guardanapos, papel higiénico, 

papel higiénico húmido, coberturas de papel e celulose forradas 

incluídas na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 815 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 816 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 817 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª
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商標構成：

商標編號：N/43818 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43819 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43820 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 818 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 819 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 820 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43821 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

優先權日期：2009/03/06；優先權國家/地區：美國；優先權

編號：77/685 584。

商標編號：N/43822 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43823 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43824 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

Marca n.º N/43 821 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/03/06; País/Território de prioridade: 

Estados Unidos da América; n.º de prioridade: 77/685 584.

Marca n.º N/43 822 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 823 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 824 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.
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國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43825 類別： 34

申請人：Dunhill Tobacco of London Limited, 1A St. James’s 

Street, London, SW1A 1EF, United Kingdom.

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/15

產品：香煙。

商標構成：

優先權日期：2009/01/15；優先權國家/地區：巴西；優先權

編號：830167820。

商標編號：N/43826 類別： 41

申請人：澳門電影電視傳媒協會，場所：澳門北京街246號

“ 澳門金融中心”13樓M座。

國籍：根據澳門法例成立

活動：其它（社會團體）

申請日期：2009/07/15

服務：教育，提供培訓，娛樂，文體活動。

商標構成：

顏色之要求：紅、綠、白、藍，如圖示。

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 825 Classe 34.ª

Requerente: Dunhill Tobacco of London Limited, 1A St. 

James’s Street, London, SW1A 1EF, United Kingdom.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/15

Produtos: cigarros.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/01/15; País/Território de prioridade: 

Brasil; n.º de prioridade: 830167820.

Marca n.º N/43 826 Classe 41.ª

Requerente: 澳門電影電視傳媒協會，Sede: 澳門北京街246

號“ 澳門金融中心”13樓M座。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: outras (associação social)

Data do pedido: 2009/07/15

Serviços: educação, providenciar formação, entretenimento, 

actividades desportivas e culturais.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: vermelho, verde, branco, azul, tal 

como representados na figura.
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商標編號：N/43827 類別： 12

申請人：廣州市展輝電子有限公司，場所：中國廣州市番禺

區東湧鎭官坦村市南路側。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/16

產品：小型機動車；電動車輛；遙控車（非玩具）；摩托

車；自行車；機動自行車；打高爾夫球用手推車；輪椅。

商標構成：

顏色之要求：黑色及白色。

商標編號：N/43828 類別： 33

申請人：Jebsen & Co., Ltd., 28/F - 31/F, Caroline Centre, 

Lee Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong 

Kong.

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/16

產品：酒精飲料（啤酒除外）；葡萄酒。

商標構成：

商標編號：N/43829 類別： 33

申請人：Jebsen & Co., Ltd., 28/F - 31/F, Caroline Centre, 

Lee Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong 

Kong.

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/16

產品：酒精飲料（啤酒除外）；葡萄酒。

商標構成：

Marca n.º N/43 827 Classe 12.ª

Requerente: 廣州市展輝電子有限公司，Sede: 中國廣州市番

禺區東湧鎭官坦村市南路側。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/16

Produtos: veículos motorizados pequenos; veículos eléctricos; 

veículos de controlo remoto (sem ser brinquedos); motocicletas; 

bicicletas; bicicletas motorizadas; carrinho de mão para golfe; 

cadeira de rodas.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto e branco.

Marca n.º N/43 828 Classe 33.ª

Requerente: Jebsen & Co., Ltd., 28/F - 31/F, Caroline Centre, 

Lee Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong 

Kong.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/16

Produtos: bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinho.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 829 Classe 33.ª

Requerente: Jebsen & Co., Ltd., 28/F - 31/F, Caroline Centre, 

Lee Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong 

Kong.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/16

Produtos: bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinho.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43830 類別： 33

申請人：Jebsen & Co., Ltd., 28/F - 31/F, Caroline Centre, 

Lee Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong 

Kong.

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/16

產品：酒精飲料（啤酒除外）；葡萄酒。

商標構成：

商標編號：N/43831 類別： 33

申請人：Jebsen & Co., Ltd., 28/F - 31/F, Caroline Centre, 

Lee Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong 

Kong.

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/16

產品：酒精飲料（啤酒除外）；葡萄酒。

商標構成：

商標編號：N/43832 類別： 9

申請人：Aruze Corporation, 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo 

135-0063, Japan.

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/16

產品：角子老虎機及其部件；視像角子老虎機及其部件；金

錢玩耍遊戲機及其部件；帶液晶顯示器的金錢玩耍遊戲機及其

部件；帶液晶顯示器的機械式旋轉種類角子老虎機及其部件；

媒體儲存用，電子電路用電腦軟件，光碟，磁帶，磁碟，磁性

光碟磁卡，唯讀記憶體光碟，匣式唯讀記憶體及數碼雷射影

碟，如用於控制角子老虎機及遊戲機用電腦軟件；遊戲機及角

子老虎機用電腦遊戲軟件。

Marca n.º N/43 830 Classe 33.ª

Requerente: Jebsen & Co., Ltd., 28/F - 31/F, Caroline Centre, 

Lee Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong 

Kong.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/16

Produtos: bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinho.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 831 Classe 33.ª

Requerente: Jebsen & Co., Ltd., 28/F - 31/F, Caroline Centre, 

Lee Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong 

Kong.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/16

Produtos: bebidas alcoólicas (excepto cervejas); vinho.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 832 Classe 9.ª

Requerente: Aruze Corporation, 3-1-25, Ariake, Koto-ku, 

Tokyo 135-0063, Japan.

Nacionalidade: japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/16

Produtos: «slot machines» e partes para as mesmas; «video 

slot machines» e partes para as mesmas; máquinas para jogos 

a dinheiro e partes para as mesmas; máquinas para jogos a 

dinheiro com «liquid crystal display» e partes para as mesmas; 

«mechanical reel type slot machines» com «liquid crystal dis-

play» e partes para as mesmas; «software» para computadores 

para armanezamento de «media», para circuitos electrónicos, 

discos ópticos, fitas magnéticas, discos magnéticos, cartões 

magnéticos, discos óptico-magnéticos, «CD-ROMs», cartuchos 

«ROM» e «DVDs», nomeadamente «software» para compu-

tadores para controlar «slot machines» e máquinas de jogos; 

«software» para jogos de computador para máquinas de jogos 

e «slot machines».
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商標構成：

商標編號：N/43835 類別： 7

申請人：李小華，場所：中國福建省福安市溪柄鎮中興街136

號，郵編355000。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/16

產品：汽油機；柴油機；煤氣機；發電機；冰箱電機；非陸

地車輛發動機；非陸地車輛電力發動機；電流發電機；泵（機

器）；真空泵（機器）。

商標構成：

商標編號：N/43836 類別： 7

申請人：李小華，場所：中國福建省福安市溪柄鎮中興街136

號，郵編355000。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/16

產品：汽油機；柴油機；煤氣機；發電機；冰箱電機；非陸

地車輛發動機；非陸地車輛電力發動機；電流發電機；泵（機

器）；真空泵（機器）。

商標構成：

商標編號：N/43837 類別： 7

申請人：李小華，場所：中國福建省福安市溪柄鎮中興街136

號，郵編355000。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/16

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 835 Classe 7.ª

Requerente: 李小華，Sede: 中國福建省福安市溪柄鎮中興街

136號，郵編355000。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/16

Produtos: motores a gasolina; motores a diesel; motores a gás; 

geradores de electricidade; motores para frigoríficos; geradores 

sem ser para veículos terrestres; geradores eléctricos sem ser 

para veículos terrestres; geradores de corrente; bombas (máqui-

nas); bombas de vácuo (máquinas).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 836 Classe 7.ª

Requerente: 李小華，Sede: 中國福建省福安市溪柄鎮中興街

136號，郵編355000。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/16

Produtos: motores a gasolina; motores a diesel; motores a gás; 

geradores de electricidade; motores para frigoríficos; geradores 

sem ser para veículos terrestres; geradores eléctricos sem ser 

para veículos terrestres; geradores de corrente; bombas (máqui-

nas); bombas de vácuo (máquinas).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 837 Classe 7.ª

Requerente: 李小華，Sede: 中國福建省福安市溪柄鎮中興街

136號，郵編355000。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/16
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產品：汽油機；柴油機；煤氣機；發電機；冰箱電機；非陸

地車輛發動機；非陸地車輛電力發動機；電流發電機；泵（機

器）；真空泵（機器）。

商標構成：

商標編號：N/43838 類別： 33

申請人：E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société 

Vinicole, 16100 Cognac, France.

國籍：法國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/17

產品：酒精飲料（啤酒除外）。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色（參考色版7427 C或

RAL 3003），金色（參考 Luxor 420），白色及黑色。

商標編號：N/43843 類別： 29

申請人：CAVIAR PETROSSIAN, 18 boulevard de Latour 

Maubourg, 75007 Paris, France.

國籍：法國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/17

產品：肉類，魚類，家禽及獵物；魚子醬；魚卵；鵝肝醬；

鴨肝醬；肉製食品；魚製食品；貝類製食品；家禽製食品；獵

物製食品；水果製食品；蔬菜製食品；湯；保存處理過的松

露；果醬；蛋；牛奶；牛奶製品；食用油；罐頭食品；蜜餞；

醃漬食品。（全屬第29類商品）

商標構成：

Produtos: motores a gasolina; motores a diesel; motores a gás; 

geradores de electricidade; motores para frigoríficos; geradores 

sem ser para veículos terrestres; geradores eléctricos sem ser 

para veículos terrestres; geradores de corrente; bombas (máqui-

nas); bombas de vácuo (máquinas).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 838 Classe 33.ª

Requerente: E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société 

Vinicole, 16100 Cognac, France.

Nacionalidade: francesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/17

Produtos: bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: as cores vermelha (referência Pan-

tone 7427 C ou RAL 3003), dourada (referência Luxor 420), 

branca e preta, tal como representadas na figura.

Marca n.º N/43 843 Classe 29.ª

Requerente: CAVIAR PETROSSIAN, 18 boulevard de La-

tour Maubourg, 75007 Paris, France.

Nacionalidade: francesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/17

Produtos: carne, peixe, aves e caça; caviar; ovas de peixe; pas-

ta de fígado de ganso; pasta de fígado de pato; alimentos feitos 

de carne; alimentos feitos de peixe; alimentos feitos de marisco; 

alimentos feitos de aves; alimentos feitos de caça; alimentos fei-

tos de fruto; alimentos feitos de legumes; sopas; trufas proces-

sadas conservadas; doces de fruta; ovos; leite de vaca; produtos 

de leite de vaca; óleos comestíveis; alimentos enlatados; com-

potas; alimentos conservados (todos incluídos nos produtos da 

classe 29.ª).

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43844 類別： 30

申請人：CAVIAR PETROSSIAN, 18 boulevard de Latour 

Maubourg, 75007 Paris, France.

國籍：法國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/17

產品：咖啡；茶；可可；糖；米；穀類麵粉製品；穀類調製

品；麵包；蛋糕；酥皮麵糰；糖果；冰；蜂蜜；鹽；芥末；胡

椒粉；醋；調味醬；調味香料。（全屬第30類商品）

商標構成：

商標編號：N/43849 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/17

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43850 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/17

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43851 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Marca n.º N/43 844 Classe 30.ª

Requerente: CAVIAR PETROSSIAN, 18 boulevard de La-

tour Maubourg, 75007 Paris, France.

Nacionalidade: francesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/17

Produtos: café; chá; cacau; açúcar; arroz; produtos de cereais 

e farinhas; preparações feitas de cereais; pão; bolos massas com 

coberturas folhadas e quebradiças; confeitaria; gelo; mel; sal; 

mostarda; pimenta em pó; vinagre; molhos para temperar; espe-

ciarias (todos incluídos nos produtos da classe 30.ª).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 849 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/17

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 850 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/17

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 851 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.
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國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/17

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43852 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/17

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43853 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/17

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43854 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/17

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/17

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 852 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/17

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 853 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/17

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 854 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/17
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產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43855 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/17

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43856 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/17

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43857 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/17

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 855 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/17

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 856 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/17

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 857 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/17

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª
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商標構成：

商標編號：N/43858 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/17

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/43860 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 858 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/17

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 860 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições 

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços 

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de 

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack 

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take-

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebi-

da, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços 

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção do 

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recep-

ções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de 

cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida, 

promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e con-

venções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, 

assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com 

o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43861 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

商標編號：N/43862 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

Marca n.º N/43 861 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refei-

ções, serviços de hotel, catering, preparação de comida, 

bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de ban-

quetes, bares e serviços de bares, bistrot e serviços de bistrot, 

restaurantes e serviços de restaurantes, cafés e serviços de 

cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de 

cantina, snack bar e serviços de snack bar, serviços de bares 

de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e 

serviços de catering; preparação de comida, bebida, refei-

ções e de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recepção 

do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail 

em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozi-

nha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restaura-

ção, serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria 

e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos 

incluídos na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 862 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refei-

ções, serviços de hotel, catering, preparação de comida, 

bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de ban-

quetes, bares e serviços de bares, bistrot e serviços de bistrot, 

restaurantes e serviços de restaurantes, cafés e serviços de 

cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de 

cantina, snack bar e serviços de snack bar, serviços de bares 

de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e 

serviços de catering; preparação de comida, bebida, refei-
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展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

商標編號：N/43863 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版8001。

ções e de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recepção 

do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail 

em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozi-

nha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restaura-

ção, serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria 

e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos 

incluídos na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 863 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refei-

ções, serviços de hotel, catering, preparação de comida, 

bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de ban-

quetes, bares e serviços de bares, bistrot e serviços de bistrot, 

restaurantes e serviços de restaurantes, cafés e serviços de 

cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de 

cantina, snack bar e serviços de snack bar, serviços de bares 

de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e 

serviços de catering; preparação de comida, bebida, refei-

ções e de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recepção 

do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail 

em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozi-

nha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restaura-

ção, serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria 

e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos 

incluídos na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 8001, tal como 

representado na figura.
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商標編號：N/43864 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版8001。

商標編號：N/43865 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

Marca n.º N/43 864 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 8001, tal como 

representado na figura.

Marca n.º N/43 865 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 
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烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版8001。

商標編號：N/43866 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

商標編號：N/43867 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 8001, tal como 

representado na figura.

Marca n.º N/43 866 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 867 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 
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務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

商標編號：N/43868 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

商標編號：N/43869 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 868 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 869 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 



N.º 35 — 2-9-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11367

商標編號：N/43870 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

商標編號：N/43871 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

商標編號：N/43872 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

Marca n.º N/43 870 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 871 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/43 872 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20
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服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

商標編號：N/43873 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

商標編號：N/43874 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/43 873 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/43 874 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 
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護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

商標編號：N/43875 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios 

para parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a co-

zinha, cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, car-

teiras de bolso, carteiras para notas, sacos para compras, cartei-

ras, pastas, sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em 

tecido, plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, 

bonés e chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, ani-

mais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios 

para as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas 

pelo correio e serviços de encomendas por catálogo, serviços 

informatizados de encomendas on-line, serviços informatizados 

de retalhista on-line, serviços informatizados de encomendas 

on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-

-line. Serviços de escritório; gestão de empresas; administração 

de empresas, designadamente serviços de gestão hoteleira, ser-

viços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria 

de negócios; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente 

comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos 

os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e 

serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de 

feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promo-

ção de vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; 

agências de emprego; agências de informação comercial; servi-

ços de compras para terceiros; relações públicas, providenciar 

também todos estes serviços «on-line» por base de dados ou 

pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e re-

crutamento e emprego; comunicações, relações públicas; tudo 

incluído na classe 35.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 875 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 
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務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

商標編號：N/43876 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios 

para parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a co-

zinha, cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, car-

teiras de bolso, carteiras para notas, sacos para compras, cartei-

ras, pastas, sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em 

tecido, plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, 

bonés e chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, ani-

mais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios 

para as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas 

pelo correio e serviços de encomendas por catálogo, serviços 

informatizados de encomendas on-line, serviços informatizados 

de retalhista on-line, serviços informatizados de encomendas 

on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-

-line. Serviços de escritório; gestão de empresas; administração 

de empresas, designadamente serviços de gestão hoteleira, ser-

viços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria 

de negócios; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente 

comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos 

os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e 

serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de 

feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promo-

ção de vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; 

agências de emprego; agências de informação comercial; servi-

ços de compras para terceiros; relações públicas, providenciar 

também todos estes serviços «on-line» por base de dados ou 

pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e re-

crutamento e emprego; comunicações, relações públicas; tudo 

incluído na classe 35.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 876 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa
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活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

商標編號：N/43877 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios 

para parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a co-

zinha, cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, car-

teiras de bolso, carteiras para notas, sacos para compras, cartei-

ras, pastas, sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em 

tecido, plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, 

bonés e chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, ani-

mais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios 

para as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas 

pelo correio e serviços de encomendas por catálogo, serviços 

informatizados de encomendas on-line, serviços informatizados 

de retalhista on-line, serviços informatizados de encomendas 

on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-

-line. Serviços de escritório; gestão de empresas; administração 

de empresas, designadamente serviços de gestão hoteleira, ser-

viços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria 

de negócios; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente 

comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos 

os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e 

serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de 

feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promo-

ção de vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; 

agências de emprego; agências de informação comercial; servi-

ços de compras para terceiros; relações públicas, providenciar 

também todos estes serviços «on-line» por base de dados ou 

pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e re-

crutamento e emprego; comunicações, relações públicas; tudo 

incluído na classe 35.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 877 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 
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House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios 

para parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a co-

zinha, cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, car-

teiras de bolso, carteiras para notas, sacos para compras, cartei-

ras, pastas, sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em 

tecido, plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, 

bonés e chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, ani-

mais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios 

para as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas 

pelo correio e serviços de encomendas por catálogo, serviços 

informatizados de encomendas on-line, serviços informatizados 

de retalhista on-line, serviços informatizados de encomendas 

on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-

-line. Serviços de escritório; gestão de empresas; administração 

de empresas, designadamente serviços de gestão hoteleira, ser-

viços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria 

de negócios; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente 

comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos 

os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e 

serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de 

feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promo-

ção de vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; 

agências de emprego; agências de informação comercial; servi-

ços de compras para terceiros; relações públicas, providenciar 

também todos estes serviços «on-line» por base de dados ou 

pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e re-

crutamento e emprego; comunicações, relações públicas; tudo 

incluído na classe 35.ª

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43878 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

Marca n.º N/43 878 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios 

para parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a co-

zinha, cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, car-

teiras de bolso, carteiras para notas, sacos para compras, cartei-

ras, pastas, sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em 

tecido, plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, 

bonés e chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, ani-

mais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios 

para as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas 

pelo correio e serviços de encomendas por catálogo, serviços 

informatizados de encomendas on-line, serviços informatizados 

de retalhista on-line, serviços informatizados de encomendas 

on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-

-line. Serviços de escritório; gestão de empresas; administração 

de empresas, designadamente serviços de gestão hoteleira, ser-

viços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria 

de negócios; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente 

comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos 

os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e 

serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de 

feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promo-

ção de vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; 

agências de emprego; agências de informação comercial; servi-

ços de compras para terceiros; relações públicas, providenciar 

também todos estes serviços «on-line» por base de dados ou 

pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e re-

crutamento e emprego; comunicações, relações públicas; tudo 

incluído na classe 35.ª

A marca consiste em: 
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商標編號：N/43879 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

Marca n.º N/43 879 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios 

para parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a co-

zinha, cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, car-

teiras de bolso, carteiras para notas, sacos para compras, cartei-

ras, pastas, sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em 

tecido, plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, 

bonés e chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, ani-

mais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios 

para as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas 

pelo correio e serviços de encomendas por catálogo, serviços 

informatizados de encomendas on-line, serviços informatizados 

de retalhista on-line, serviços informatizados de encomendas 

on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-

-line. Serviços de escritório; gestão de empresas; administração 

de empresas, designadamente serviços de gestão hoteleira, ser-

viços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria 

de negócios; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente 

comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos 

os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e 

serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de 

feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promo-

ção de vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; 

agências de emprego; agências de informação comercial; servi-

ços de compras para terceiros; relações públicas, providenciar 

também todos estes serviços «on-line» por base de dados ou 

pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e re-

crutamento e emprego; comunicações, relações públicas; tudo 

incluído na classe 35.ª

A marca consiste em: 
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顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

商標編號：N/43880 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/43 880 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios 

para parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a co-

zinha, cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, car-

teiras de bolso, carteiras para notas, sacos para compras, cartei-

ras, pastas, sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em 

tecido, plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, 

bonés e chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, ani-

mais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios 

para as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas 

pelo correio e serviços de encomendas por catálogo, serviços 

informatizados de encomendas on-line, serviços informatizados 

de retalhista on-line, serviços informatizados de encomendas 

on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-

-line. Serviços de escritório; gestão de empresas; administração 

de empresas, designadamente serviços de gestão hoteleira, ser-

viços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria 

de negócios; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente 

comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos 

os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e 

serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de 

feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promo-

ção de vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; 

agências de emprego; agências de informação comercial; servi-

ços de compras para terceiros; relações públicas, providenciar 

também todos estes serviços «on-line» por base de dados ou 

pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e re-

crutamento e emprego; comunicações, relações públicas; tudo 

incluído na classe 35.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

商標編號：N/43881 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/43 881 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios 

para parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a co-

zinha, cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, car-

teiras de bolso, carteiras para notas, sacos para compras, cartei-

ras, pastas, sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em 

tecido, plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, 

bonés e chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, ani-

mais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios 

para as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas 

pelo correio e serviços de encomendas por catálogo, serviços 

informatizados de encomendas on-line, serviços informatizados 

de retalhista on-line, serviços informatizados de encomendas 

on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-

-line. Serviços de escritório; gestão de empresas; administração 

de empresas, designadamente serviços de gestão hoteleira, ser-

viços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria 

de negócios; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente 

comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos 

os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e 

serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de 

feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promo-

ção de vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; 
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及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

商標編號：N/43882 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

agências de emprego; agências de informação comercial; servi-

ços de compras para terceiros; relações públicas, providenciar 

também todos estes serviços «on-line» por base de dados ou 

pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e re-

crutamento e emprego; comunicações, relações públicas; tudo 

incluído na classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/43 882 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 



11378 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

商標構成：

商標編號：N/43883 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 883 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 



N.º 35 — 2-9-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11379

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

商標構成：

商標編號：N/43884 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 884 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-
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存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

商標構成：

商標編號：N/43885 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 885 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 
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以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

商標構成：

商標編號：N/43886 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 886 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 



11382 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

商標構成：

商標編號：N/43887 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 887 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 
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個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

商標編號：N/43888 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/43 888 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 
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務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

商標編號：N/43889 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/43 889 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa
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活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.
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商標編號：N/43890 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

Marca n.º N/43 890 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 
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樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

商標編號：N/43891 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 891 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 
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會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

商標編號：N/43892 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 892 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-
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展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

商標編號：N/43893 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 893 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 
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House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 
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動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

商標編號：N/43894 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 894 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 
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表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

商標編號：N/43895 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 895 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 
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視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.
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商標編號：N/43896 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

Marca n.º N/43 896 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais 

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, 

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 
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身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

商標編號：N/43897 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/43 897 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 
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間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

商標編號：N/43898 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais 

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, 

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/43 898 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-
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務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

商標編號：N/43899 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 899 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 



11398 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

商標編號：N/43900 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

商標編號：N/43901 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

Marca n.º N/43 900 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 901 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 
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備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

商標編號：N/43902 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

商標編號：N/43903 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 902 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 903 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 



11400 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

商標編號：N/43904 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/43 904 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 
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會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

商標編號：N/43905 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色。

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/43 905 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado, tal como representado na 

figura.
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商標編號：N/43906 類別： 3

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：清潔及美容產品；肥皂，香皂；香水，古龍水；油，

化妝品，乳液，滋養液，乳霜，啫喱；洗髮水；牙膏；除臭

劑，全屬第3類。

商標構成：

商標編號：N/43907 類別： 3

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：清潔及美容產品；肥皂，香皂；香水，古龍水；油，

化妝品，乳液，滋養液，乳霜，啫喱；洗髮水；牙膏；除臭

劑，全屬第3類。

商標構成：

商標編號：N/43908 類別： 3

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：清潔及美容產品；肥皂，香皂；香水，古龍水；油，

化妝品，乳液，滋養液，乳霜，啫喱；洗髮水；牙膏；除臭

劑，全屬第3類。

Marca n.º N/43 906 Classe 3.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; 

perfumes, águas-de-colónia; óleos, cosméticos, loções, tónicos, 

creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 907 Classe 3.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; 

perfumes, águas-de-colónia; óleos, cosméticos, loções, tónicos, 

creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 908 Classe 3.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; 

perfumes, águas-de-colónia; óleos, cosméticos, loções, tónicos, 

creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色——色版4625U，綠

色——色版4505U。

商標編號：N/43909 類別： 3

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：清潔及美容產品；肥皂，香皂；香水，古龍水；油，

化妝品，乳液，滋養液，乳霜，啫喱；洗髮水；牙膏；除臭

劑，全屬第3類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色——色版1805U，白

色。

商標編號：N/43910 類別： 3

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：清潔及美容產品；肥皂，香皂；香水，古龍水；油，

化妝品，乳液，滋養液，乳霜，啫喱；洗髮水；牙膏；除臭

劑，全屬第3類。

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, verde — 

Pantone 4505U, tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 909 Classe 3.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; 

perfumes, águas-de-colónia; óleos, cosméticos, loções, tónicos, 

creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 1805U, branco, 

tal com representados na figura.

Marca n.º N/43 910 Classe 3.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; 

perfumes, águas-de-colónia; óleos, cosméticos, loções, tónicos, 

creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色——色版4625U，綠

色——色版4505U，紅色——色版1805U，白色。

商標編號：N/43911 類別： 3

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：清潔及美容產品；肥皂，香皂；香水，古龍水；油，

化妝品，乳液，滋養液，乳霜，啫喱；洗髮水；牙膏；除臭

劑，全屬第3類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色——色版4625U，白色。

商標編號：N/43912 類別： 3

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：清潔及美容產品；肥皂，香皂；香水，古龍水；油，

化妝品，乳液，滋養液，乳霜，啫喱；洗髮水；牙膏；除臭

劑，全屬第3類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色——色版4625U，白色。

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, verde — 

Pantone 4505U, vermelho — Pantone 1805U, branco, tal como 

representados na figura.

Marca n.º N/43 911 Classe 3.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; 

perfumes, águas-de-colónia; óleos, cosméticos, loções, tónicos, 

creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 912 Classe 3.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; 

perfumes, águas-de-colónia; óleos, cosméticos, loções, tónicos, 

creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, branco, 

tal como representados na figura.
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商標編號：N/43913 類別： 3

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：清潔及美容產品；肥皂，香皂；香水，古龍水；油，

化妝品，乳液，滋養液，乳霜，啫喱；洗髮水；牙膏；除臭

劑，全屬第3類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色—色版4625U。

商標編號：N/43914 類別： 5

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：藥劑及獸藥；醫用衛生製劑；醫用營養品，嬰兒食

品；膏藥及繃敷材料；牙齒護理用材料，牙蠟；消毒劑；消滅

有害動物製劑；殺真菌劑，除草劑，全屬第5類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色—色版4625U，白色。

商標編號：N/43915 類別： 5

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Marca n.º N/43 913 Classe 3.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; 

perfumes, águas-de-colónia; óleos, cosméticos, loções, tónicos, 

creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, tal como 

representado na figura.

Marca n.º N/43 914 Classe 5.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: preparados farmacêuticos e veterinários; prepara-

dos higiénicos para uso medicinal; substâncias dietéticas adapta-

das para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 915 Classe 5.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa



11406 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：藥劑及獸藥；醫用衛生製劑；醫用營養品，嬰兒食

品；膏藥及繃敷材料；牙齒護理用材料，牙蠟；消毒劑；消滅

有害動物製劑；殺真菌劑，除草劑，全屬第5類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色—色版4625U，白色。

商標編號：N/43916 類別： 5

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：藥劑及獸藥；醫用衛生製劑；醫用營養品，嬰兒食

品；膏藥及繃敷材料；牙齒護理用材料，牙蠟；消毒劑；消滅

有害動物製劑；殺真菌劑，除草劑，全屬第5類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色—色版4625U。

商標編號：N/43917 類別： 5

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: preparados farmacêuticos e veterinários; prepara-

dos higiénicos para uso medicinal; substâncias dietéticas adapta-

das para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 916 Classe 5.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: preparados farmacêuticos e veterinários; prepara-

dos higiénicos para uso medicinal; substâncias dietéticas adapta-

das para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, tal como 

representado na figura.

Marca n.º N/43 917 Classe 5.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial
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申請日期：2009/07/20

產品：藥劑及獸藥；醫用衛生製劑；醫用營養品，嬰兒食

品；膏藥及繃敷材料；牙齒護理用材料，牙蠟；消毒劑；消滅

有害動物製劑；殺真菌劑，除草劑，全屬第5類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色—色版4625U，綠色—

色版4505U，紅色—色版1805U，白色。

商標編號：N/43918 類別： 5

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：藥劑及獸藥；醫用衛生製劑；醫用營養品，嬰兒食

品；膏藥及繃敷材料；牙齒護理用材料，牙蠟；消毒劑；消滅

有害動物製劑；殺真菌劑，除草劑，全屬第5類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色—色版1805U，白色。

商標編號：N/43919 類別： 5

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: preparados farmacêuticos e veterinários; prepara-

dos higiénicos para uso medicinal; substâncias dietéticas adapta-

das para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, verde — 

Pantone 4505U, vermelho — Pantone 1805U, branco, tal como 

representados na figura.

Marca n.º N/43 918 Classe 5.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: preparados farmacêuticos e veterinários; prepara-

dos higiénicos para uso medicinal; substâncias dietéticas adapta-

das para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 1805U, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 919 Classe 5.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20
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產品：藥劑及獸藥；醫用衛生製劑；醫用營養品，嬰兒食

品；膏藥及繃敷材料；牙齒護理用材料，牙蠟；消毒劑；消滅

有害動物製劑；殺真菌劑，除草劑，全屬第5類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色—色版4625U，綠色—

色版4505U。

商標編號：N/43920 類別： 5

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：藥劑及獸藥；醫用衛生製劑；醫用營養品，嬰兒食

品；膏藥及繃敷材料；牙齒護理用材料，牙蠟；消毒劑；消滅

有害動物製劑；殺真菌劑，除草劑，全屬第5類。

商標構成：

商標編號：N/43921 類別： 5

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：藥劑及獸藥；醫用衛生製劑；醫用營養品，嬰兒食

品；膏藥及繃敷材料；牙齒護理用材料，牙蠟；消毒劑；消滅

有害動物製劑；殺真菌劑，除草劑，全屬第5類。

Produtos: preparados farmacêuticos e veterinários; prepara-

dos higiénicos para uso medicinal; substâncias dietéticas adapta-

das para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, verde — 

Pantone 4505U, tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 920 Classe 5.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: preparados farmacêuticos e veterinários; prepara-

dos higiénicos para uso medicinal; substâncias dietéticas adapta-

das para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 921 Classe 5.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: preparados farmacêuticos e veterinários; prepara-

dos higiénicos para uso medicinal; substâncias dietéticas adapta-

das para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; 

desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.ª
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商標構成：

商標編號：N/43922 類別： 44

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第

44類。

商標構成：

商標編號：N/43923 類別： 44

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 922 Classe 44.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; 

tratamentos de cuidados da pele e de beleza; serviços de mas-

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção 

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação e assessoria e consultadoria relacionados com o uso 

de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por 

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electróni-

cos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações 

de solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body 

fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução 

de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados 

de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços 

veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou hu-

manos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura, 

todos incluídos na classe 44.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 923 Classe 44.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; 

tratamentos de cuidados da pele e de beleza; serviços de mas-

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção 

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 
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身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第

44類。

商標構成：

商標編號：N/43924 類別： 44

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第

44類。

商標構成：

informação e assessoria e consultadoria relacionados com o uso 

de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por 

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electróni-

cos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações 

de solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body 

fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução 

de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados 

de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços 

veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou hu-

manos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura, 

todos incluídos na classe 44.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 924 Classe 44.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; 

tratamentos de cuidados da pele e de beleza; serviços de mas-

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção 

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação e assessoria e consultadoria relacionados com o uso 

de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por 

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electróni-

cos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações 

de solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body 

fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução 

de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados 

de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços 

veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou hu-

manos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura, 

todos incluídos na classe 44.ª

A marca consiste em: 
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顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色—色版4625U，綠色—

色版4505U。

商標編號：N/43925 類別： 44

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第

44類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色—色版1805U，白色。

商標編號：N/43926 類別： 44

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, verde — 

Pantone 4505U, tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 925 Classe 44.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; 

tratamentos de cuidados da pele e de beleza; serviços de mas-

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção 

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação e assessoria e consultadoria relacionados com o uso 

de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por 

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electróni-

cos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações 

de solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body 

fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução 

de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados 

de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços 

veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou hu-

manos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura, 

todos incluídos na classe 44.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 1805U, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 926 Classe 44.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; 

tratamentos de cuidados da pele e de beleza; serviços de mas-

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-
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子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第

44類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色—色版4625U，綠色—

色版4505U，紅色—色版1805U，白色。

商標編號：N/43927 類別： 44

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第

44類。

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção 

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação e assessoria e consultadoria relacionados com o uso 

de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por 

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electróni-

cos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações 

de solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body 

fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução 

de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados 

de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços 

veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou hu-

manos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura, 

todos incluídos na classe 44.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, verde — 

Pantone 4505U, vermelho — Pantone 1805U, branco, tal como 

representados na figura.

Marca n.º N/43 927 Classe 44.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; 

tratamentos de cuidados da pele e de beleza; serviços de mas-

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção 

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação, e assessoria e consultadoria relacionados com o uso 

de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por 

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electróni-

cos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações 

de solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body 

fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução 

de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados 

de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços 

veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou hu-

manos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura, 

todos incluídos na classe 44.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色—色版4625U。

商標編號：N/43928 類別： 44

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第

44類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色—色版4625U，白色。

商標編號：N/43929 類別： 44

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, tal como 

representado na figura.

Marca n.º N/43 928 Classe 44.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; 

tratamentos de cuidados da pele e de beleza; serviços de mas-

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção 

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação e assessoria e consultadoria relacionados com o uso 

de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por 

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electróni-

cos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações 

de solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body 

fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução 

de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados 

de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços 

veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou hu-

manos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura, 

todos incluídos na classe 44.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 929 Classe 44.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.
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國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第

44類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色—色版4625U，白色。

商標編號：N/43930 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; 

tratamentos de cuidados da pele e de beleza; serviços de mas-

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção 

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação e assessoria e consultadoria relacionados com o uso 

de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por 

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electróni-

cos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações 

de solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body 

fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução 

de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados 

de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços 

veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou hu-

manos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura, 

todos incluídos na classe 44.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4625U, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 930 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 
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洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

商標編號：N/43931 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 931 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 
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錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

商標編號：N/43932 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 932 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-
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籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

商標編號：N/43933 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 933 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa
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活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版871C，白色。

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.
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商標編號：N/43934 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

Marca n.º N/43 934 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 
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顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版871C，白色。

商標編號：N/43935 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 935 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版871C，白色。

商標編號：N/43936 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 936 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 
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或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

商標構成：

商標編號：N/43937 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 937 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-
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及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

商標構成：

商標編號：N/43938 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 938 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 
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及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

商標構成：

商標編號：N/43939 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 939 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 
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檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版871C，白色。

商標編號：N/43940 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 940 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 
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檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版871C，白色。

商標編號：N/43941 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 941 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 
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傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版871C，白色。

商標編號：N/43942 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 942 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cultu-

rais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: serviços 

relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de for-
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據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

tuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e 

jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através de 

«websites» e redes computorizadas globais; serviços de infor-

mação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de ba-

ses de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de 

outra rede de comunicações; serviços de entretenimento relati-

vos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através 

de rede computorizada global; jogos e apostas ou similares a 

dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de com-

putador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e 

sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais 

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de 

azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e 

competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, 

«health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de 

férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-

clubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de entre-

tenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de 

ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização 

de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, 

arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de 

golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer 

de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e 

culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluí-

do na classe 41.ª
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商標構成：

商標編號：N/43943 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 943 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 
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會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

商標編號：N/43944 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 944 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 
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娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

商標編號：N/43945 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 945 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-
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網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª



N.º 35 — 2-9-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11433

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版871C，白色。

商標編號：N/43946 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 946 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 
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媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版871C，白色。

商標編號：N/43947 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 947 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 
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電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版871C，白色。

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.
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商標編號：N/43948 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

商標編號：N/43949 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

Marca n.º N/43 948 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 949 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 
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烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

商標編號：N/43950 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

商標編號：N/43951 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 950 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 951 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.
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國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版871C，白色。

商標編號：N/43952 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 952 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 
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烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版871C，白色。

商標編號：N/43953 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色––色版871C，白色。

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 953 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.
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商標編號：N/43954 類別： 45

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務；為

保護財產和人身安全的服務。與個人及集體安全有關的調查及

控制服務，向個人提供與社會重大事件有關的服務如於公司的

陪同服務。婚姻介紹所及殯儀服務。住宅保安及住宅警鐘服

務，包括透過電子媒體、電視、電話、電腦、衛星、無線電、

互聯網、電纜、無線及其他媒體的警察、消防員之緊急通訊及

醫療服務；護衛及監督服務；設施用保安護衛；港口及機場保

安及護衛用系統的管理；保安設備及防火、防盜及醫療緊急警

鐘的出租及監督；與保安及監督、保安服務、探測擅自闖入的

電腦系統監督信號有關的諮詢；全屬第45類。

商標構成：

商標編號：N/43955 類別： 45

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務；為

保護財產和人身安全的服務。與個人及集體安全有關的調查及

控制服務，向個人提供與社會重大事件有關的服務如於公司的

陪同服務。婚姻介紹所及殯儀服務。住宅保安及住宅警鐘服

務，包括透過電子媒體、電視、電話、電腦、衛星、無線電、

互聯網、電纜、無線及其他媒體的警察、消防員之緊急通訊及

醫療服務；護衛及監督服務；設施用保安護衛；港口及機場保

Marca n.º N/43 954 Classe 45.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços privados e sociais para satisfação de neces-

sidades pessoais; serviços para protecção de bens e de segurança 

pessoal. Serviços de inquéritos e controlo relativos à segurança 

das pessoas e da colectividade, serviços prestados a pessoas em 

relação a acontecimentos sociais, tais como serviços de acom-

panhamento em sociedade, agências matrimoniais e serviços fú-

nebres. Segurança de residências e serviços de alarmes residen-

ciais, incluindo comunicação de emergência à polícia, bombeiros 

e serviços médicos, através de meios electrónicos, televisão, tele-

fone, computador, satélite, rádio, Internet, cabo, sem fio e outros 

meios; serviços de guarda e vigilância; guardas de segurança 

para instalações; gestão de sistemas de segurança e guarda para 

portos e aeroportos; aluguer e monitorização de aparelhos de 

segurança e alarmes contra incêndio, roubo e emergências mé-

dicas; consultoria relacionada com segurança e monitorização, 

serviços de segurança, sinais de monitorização de sistemas com-

putorizados para detecção de intrusão; tudo incluído na classe 

45.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 955 Classe 45.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços privados e sociais para satisfação de neces-

sidades pessoais; serviços para protecção de bens e de segurança 

pessoal. Serviços de inquéritos e controlo relativos à segurança 

das pessoas e da colectividade, serviços prestados a pessoas em 

relação a acontecimentos sociais, tais como serviços de acom-

panhamento em sociedade, agências matrimoniais e serviços fú-

nebres. Segurança de residências e serviços de alarmes residen-

ciais, incluindo comunicação de emergência à polícia, bombeiros 

e serviços médicos, através de meios electrónicos, televisão, tele-

fone, computador, satélite, rádio, Internet, cabo, sem fio e outros 

meios; serviços de guarda e vigilância; guardas de segurança 

para instalações; gestão de sistemas de segurança e guarda para 
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安及護衛用系統的管理；保安設備及防火、防盜及醫療緊急警

鐘的出租及監督；與保安及監督、保安服務、探測擅自闖入的

電腦系統監督信號有關的諮詢；全屬第45類。

商標構成：

商標編號：N/43956 類別： 45

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務；為

保護財產和人身安全的服務。與個人及集體安全有關的調查及

控制服務，向個人提供與社會重大事件有關的服務如於公司的

陪同服務。婚姻介紹所及殯儀服務。住宅保安及住宅警鐘服

務，包括透過電子媒體、電視、電話、電腦、衛星、無線電、

互聯網、電纜、無線及其他媒體的警察、消防員之緊急通訊及

醫療服務；護衛及監督服務；設施用保安護衛；港口及機場保

安及護衛用系統的管理；保安設備及防火、防盜及醫療緊急警

鐘的出租及監督；與保安及監督、保安服務、探測擅自闖入的

電腦系統監督信號有關的諮詢；全屬第45類。

商標構成：

商標編號：N/43957 類別： 45

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

portos e aeroportos; aluguer e monitorização de aparelhos de 

segurança e alarmes contra incêndio, roubo e emergências mé-

dicas; consultoria relacionada com segurança e monitorização, 

serviços de segurança, sinais de monitorização de sistemas com-

putorizados para detecção de intrusão; tudo incluído na classe 

45.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 956 Classe 45.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços privados e sociais para satisfação de neces-

sidades pessoais; serviços para protecção de bens e de segurança 

pessoal. Serviços de inquéritos e controlo relativos à segurança 

das pessoas e da colectividade, serviços prestados a pessoas em 

relação a acontecimentos sociais, tais como serviços de acom-

panhamento em sociedade, agências matrimoniais e serviços fú-

nebres. Segurança de residências e serviços de alarmes residen-

ciais, incluindo comunicação de emergência à polícia, bombeiros 

e serviços médicos, através de meios electrónicos, televisão, tele-

fone, computador, satélite, rádio, Internet, cabo, sem fio e outros 

meios; serviços de guarda e vigilância; guardas de segurança 

para instalações; gestão de sistemas de segurança e guarda para 

portos e aeroportos; aluguer e monitorização de aparelhos de 

segurança e alarmes contra incêndio, roubo e emergências mé-

dicas; consultoria relacionada com segurança e monitorização, 

serviços de segurança, sinais de monitorização de sistemas com-

putorizados para detecção de intrusão; tudo incluído na classe 

45.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/43 957 Classe 45.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.
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國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務；為

保護財產和人身安全的服務。與個人及集體安全有關的調查及

控制服務，向個人提供與社會重大事件有關的服務如於公司的

陪同服務。婚姻介紹所及殯儀服務。住宅保安及住宅警鐘服

務，包括透過電子媒體、電視、電話、電腦、衛星、無線電、

互聯網、電纜、無線及其他媒體的警察、消防員之緊急通訊及

醫療服務；護衛及監督服務；設施用保安護衛；港口及機場保

安及護衛用系統的管理；保安設備及防火、防盜及醫療緊急警

鐘的出租及監督；與保安及監督、保安服務、探測擅自闖入的

電腦系統監督信號有關的諮詢；全屬第45類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版871C，白色。

商標編號：N/43958 類別： 45

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務；為

保護財產和人身安全的服務。與個人及集體安全有關的調查及

控制服務，向個人提供與社會重大事件有關的服務如於公司的

陪同服務。婚姻介紹所及殯儀服務。住宅保安及住宅警鐘服

務，包括透過電子媒體、電視、電話、電腦、衛星、無線電、

互聯網、電纜、無線及其他媒體的警察、消防員之緊急通訊及

醫療服務；護衛及監督服務；設施用保安護衛；港口及機場保

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços privados e sociais para satisfação de neces-

sidades pessoais; serviços para protecção de bens e de segurança 

pessoal. Serviços de inquéritos e controlo relativos à segurança 

das pessoas e da colectividade, serviços prestados a pessoas em 

relação a acontecimentos sociais, tais como serviços de acom-

panhamento em sociedade, agências matrimoniais e serviços fú-

nebres. Segurança de residências e serviços de alarmes residen-

ciais, incluindo comunicação de emergência à polícia, bombeiros 

e serviços médicos, através de meios electrónicos, televisão, tele-

fone, computador, satélite, rádio, Internet, cabo, sem fio e outros 

meios; serviços de guarda e vigilância; guardas de segurança 

para instalações; gestão de sistemas de segurança e guarda para 

portos e aeroportos; aluguer e monitorização de aparelhos de 

segurança e alarmes contra incêndio, roubo e emergências mé-

dicas; consultoria relacionada com segurança e monitorização, 

serviços de segurança, sinais de monitorização de sistemas com-

putorizados para detecção de intrusão; tudo incluído na classe 

45.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 958 Classe 45.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços privados e sociais para satisfação de neces-

sidades pessoais; serviços para protecção de bens e de segurança 

pessoal. Serviços de inquéritos e controlo relativos à segurança 

das pessoas e da colectividade, serviços prestados a pessoas em 

relação a acontecimentos sociais, tais como serviços de acom-

panhamento em sociedade, agências matrimoniais e serviços fú-

nebres. Segurança de residências e serviços de alarmes residen-

ciais, incluindo comunicação de emergência à polícia, bombeiros 

e serviços médicos, através de meios electrónicos, televisão, tele-

fone, computador, satélite, rádio, Internet, cabo, sem fio e outros 

meios; serviços de guarda e vigilância; guardas de segurança 
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安及護衛用系統的管理；保安設備及防火、防盜及醫療緊急警

鐘的出租及監督；與保安及監督、保安服務、探測擅自闖入的

電腦系統監督信號有關的諮詢；全屬第45類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版871C，白色。

商標編號：N/43959 類別： 45

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務；為

保護財產和人身安全的服務。與個人及集體安全有關的調查及

控制服務，向個人提供與社會重大事件有關的服務如於公司的

陪同服務。婚姻介紹所及殯儀服務。住宅保安及住宅警鐘服

務，包括透過電子媒體、電視、電話、電腦、衛星、無線電、

互聯網、電纜、無線及其他媒體的警察、消防員之緊急通訊及

醫療服務；護衛及監督服務；設施用保安護衛；港口及機場保

安及護衛用系統的管理；保安設備及防火、防盜及醫療緊急警

鐘的出租及監督；與保安及監督、保安服務、探測擅自闖入的

電腦系統監督信號有關的諮詢；全屬第45類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版871C，白色。

para instalações; gestão de sistemas de segurança e guarda para 

portos e aeroportos; aluguer e monitorização de aparelhos de 

segurança e alarmes contra incêndio, roubo e emergências mé-

dicas; consultoria relacionada com segurança e monitorização, 

serviços de segurança, sinais de monitorização de sistemas com-

putorizados para detecção de intrusão; tudo incluído na classe 

45.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 959 Classe 45.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços privados e sociais para satisfação de neces-

sidades pessoais; serviços para protecção de bens e de segurança 

pessoal. Serviços de inquéritos e controlo relativos à segurança 

das pessoas e da colectividade, serviços prestados a pessoas em 

relação a acontecimentos sociais, tais como serviços de acom-

panhamento em sociedade, agências matrimoniais e serviços fú-

nebres. Segurança de residências e serviços de alarmes residen-

ciais, incluindo comunicação de emergência à polícia, bombeiros 

e serviços médicos, através de meios electrónicos, televisão, tele-

fone, computador, satélite, rádio, Internet, cabo, sem fio e outros 

meios; serviços de guarda e vigilância; guardas de segurança 

para instalações; gestão de sistemas de segurança e guarda para 

portos e aeroportos; aluguer e monitorização de aparelhos de 

segurança e alarmes contra incêndio, roubo e emergências mé-

dicas; consultoria relacionada com segurança e monitorização, 

serviços de segurança, sinais de monitorização de sistemas com-

putorizados para detecção de intrusão; tudo incluído na classe 

45.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 871C, branco, tal 

como representados na figura.
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商標編號：N/43960 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版8960C，白

色，寶石色版 9001C。

商標編號：N/43961 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

Marca n.º N/43 960 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

pedra preciosa é de cor Pantone 9001C, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/43 961 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 
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瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，金色——

色版8960C，銀色——色版8001C，白色，寶石色版 9001C。

商標編號：N/43962 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado — 

Pantone 8960C, prateado — Pantone 8001C, branco, pedra pre-

ciosa é de cor Pantone 9001C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 962 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-
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尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版425C，金

色——色版8960C，白色，寶石色版 9001C。

商標編號：N/43963 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版425C，金

色——色版8960C，白色，寶石色版 9001C。

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado 

— Pantone 8960C, branco, pedra preciosa é de cor Pantone 

9001C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 963 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado 

— Pantone 8960C, branco, pedra preciosa é de cor Pantone 

9001C, tal como representados na figura.
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商標編號：N/43964 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/43965 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

Marca n.º N/43 964 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 965 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 
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瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/43966 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 966 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 
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料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/43967 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/43 967 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.
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商標編號：N/43968 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/43969 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

Marca n.º N/43 968 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/43 969 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 
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瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/43970 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/43 970 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 
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料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，白色。

商標編號：N/43971 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，白色。

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 971 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

tal como representados na figura.
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商標編號：N/43972 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/43973 類別： 16

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

Marca n.º N/43 972 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 973 Classe 16.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para 

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, 
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瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

第16類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/43974 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas 

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários, elásticos e 

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores 

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. 

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e 

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais 

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões 

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, 

aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, 

aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para ar-

tistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel 

de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras, 

tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 974 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-
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洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，白色，

寶石色版9001C。

商標編號：N/43975 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

pedra preciosa é de cor Pantone 9001C, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/43 975 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 
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電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，金色—色

版8960C，銀色—色版8001C，白色，寶石色版9001C。

商標編號：N/43976 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado — 

Pantone 8960C, prateado — Pantone 8001C, branco, pedra pre-

ciosa é de cor Pantone 9001C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 976 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20
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服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，金色—色

版8960C，白色，寶石色版9001C。

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado 

— Pantone 8960C,  branco, pedra preciosa é de cor Pantone 

9001C, tal como representados na figura.
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商標編號：N/43977 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

Marca n.º N/43 977 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 
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顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，金色—色

版8960C，白色，寶石色版9001C。

商標編號：N/43978 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado 

— Pantone 8960C,  branco, pedra preciosa é de cor Pantone 

9001C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 978 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª



11460 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/43979 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 979 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 
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如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/43980 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 980 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 
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務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/43981 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/43 981 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 
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小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/43982 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/43 982 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 
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籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/43983 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/43 983 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa
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活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.
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商標編號：N/43984 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

Marca n.º N/43 984 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版8960C，白色。

商標編號：N/43985 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 985 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 
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及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版8960C，白色。

商標編號：N/43986 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 986 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-



N.º 35 — 2-9-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11469

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/43987 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 987 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-
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務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/43988 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 988 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 
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存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版8960C，白

色，寶石色版9001C。

商標編號：N/43989 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

pedra preciosa é de cor Pantone 9001C, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/43 989 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20
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服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版425C，金色——

色版8960C，銀色——色版8001C，白色，寶石色版9001C。

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado — 

Pantone 8960C, prateado — Pantone 8001C, branco, pedra pre-

ciosa é de cor Pantone 9001C, tal como representados na figura.



N.º 35 — 2-9-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11473

商標編號：N/43990 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

Marca n.º N/43 990 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版425C，金

色——色版8960C，白色，寶石色版9001C。

商標編號：N/43991 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado 

— Pantone 8960C,  branco, pedra preciosa é de cor Pantone 

9001C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 991 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 
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海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版425C，金

色——色版8960C，白色，寶石色版9001C。

商標編號：N/43992 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado 

— Pantone 8960C,  branco, pedra preciosa é de cor Pantone 

9001C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 992 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 
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作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/43993 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 993 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 
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存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/43994 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/43 994 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-
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表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/43995 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/43 995 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa
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活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.
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商標編號：N/43996 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

Marca n.º N/43 996 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª



N.º 35 — 2-9-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11481

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/43997 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/43 997 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 
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海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/43998 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/43 998 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 
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的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，白色。

商標編號：N/43999 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/43 999 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 
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表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，白色。

商標編號：N/44000 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 000 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-
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務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/44001 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/44 001 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-
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織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第

39類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/44002 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/44 002 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.
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國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 
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樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，白色，

寶石色版9001C。

商標編號：N/44003 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

pedra preciosa é de cor Pantone 9001C, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 003 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 
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媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，金色—色

版8960C，銀色—色版8001C，白色，寶石色版 9001C。

商標編號：N/44004 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado — 

Pantone 8960C, prateado — Pantone 8001C, branco, pedra pre-

ciosa é de cor Pantone 9001C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 004 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-
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網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，金色—色

版8960C，白色，寶石色版 9001C。

商標編號：N/44005 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado 

— Pantone 8960C,  branco, pedra preciosa é de cor Pantone 

9001C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 005 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 
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間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，金色—色

版8960C，白色，寶石色版 9001C。

商標編號：N/44006 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado 

— Pantone 8960C,  branco, pedra preciosa é de cor Pantone 

9001C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 006 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-
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展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.
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商標編號：N/44007 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

Marca n.º N/44 007 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 
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部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/44008 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/44 008 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 
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機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/44009 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 009 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-
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網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/44010 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 010 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 
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會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/44011 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 011 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-
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化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.
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商標編號：N/44012 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

Marca n.º N/44 012 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 
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部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，白色。

商標編號：N/44013 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 013 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 
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機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，白色。

商標編號：N/44014 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 014 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20
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服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 
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訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/44015 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/44 015 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 
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間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/44016 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/44 016 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-
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務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，白色，

寶石色版9001C。

商標編號：N/44017 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

pedra preciosa é de cor Pantone 9001C, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 017 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，金色—色

版8960C，銀色—色版8001C，白色，寶石色版 9001C。

商標編號：N/44018 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，金色—色

版8960C，白色，寶石色版 9001C。

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado — 

Pantone 8960C, prateado — Pantone 8001C, branco, pedra pre-

ciosa é de cor Pantone 9001C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 018 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado 

— Pantone 8960C,  branco, pedra preciosa é de cor Pantone 

9001C, tal como representados na figura.
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商標編號：N/44019 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，金色—色

版8960C，白色，寶石色版 9001C。

商標編號：N/44020 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

Marca n.º N/44 019 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, dourado 

— Pantone 8960C, branco, pedra preciosa é de cor Pantone 

9001C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 020 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 
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備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/44021 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/44 021 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/44022 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/44023 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/44 022 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 023 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.
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國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/44024 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 024 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 
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烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/44025 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 025 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.
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商標編號：N/44026 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，白色。

商標編號：N/44027 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

Marca n.º N/44 026 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 027 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 
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宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，白色。

商標編號：N/44028 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, branco, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 028 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/44029 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版425C，白色。

商標編號：N/44030 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/44 029 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 425C, branco, tal 

como representados na figura.

Marca n.º N/44 030 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.
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國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色。

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, tal como representado na 

figura.
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商標編號：N/44031 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色。

Marca n.º N/44 031 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, tal como representado na 

figura.
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商標編號：N/44032 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

Marca n.º N/44 032 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色，金屬色，色版

8422C。

商標編號：N/44033 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政，如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, cor-de-metal, Pantone 

8422C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 033 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 
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及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係，所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色，黑色，金屬色，色版

8422C。

商標編號：N/44034 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, preto, cor-de-metal, Panto-

ne 8422C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 034 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 
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行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

商標編號：N/44035 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado 

na figura.

Marca n.º N/44 035 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 
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小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色。

商標編號：N/44036 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como repre-

sentados na figura.

Marca n.º N/44 036 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20
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服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.
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商標編號：N/44037 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

Marca n.º N/44 037 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/44038 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色。

商標編號：N/44039 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 038 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/44 039 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色。

商標編號：N/44040 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色，金屬色，色版

8422C。

商標編號：N/44041 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/44 040 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, cor-de-metal, Pantone 

8422C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 041 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色，黑色，金屬色，色版

8422C。

商標編號：N/44042 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

商標編號：N/44043 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, preto, cor-de-metal, Panto-

ne 8422C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 042 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado 

na figura.

Marca n.º N/44 043 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-
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務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色。

商標編號：N/44044 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/44045 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como repre-

sentados na figura.

Marca n.º N/44 044 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 045 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial
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申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/44046 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 046 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 
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賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色。

商標編號：N/44047 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/44 047 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 
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海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色。

商標編號：N/44048 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/44 048 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 
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以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色，金屬色，色版

8422C。

商標編號：N/44049 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, cor-de-metal, Pantone 

8422C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 049 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20
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服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色，黑色，金屬色，色版

8422C。

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, preto, cor-de-metal, Panto-

ne 8422C, tal como representados na figura.
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商標編號：N/44050 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

Marca n.º N/44 050 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

商標編號：N/44051 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado 

na figura.

Marca n.º N/44 051 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-
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車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色。

商標編號：N/44052 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como repre-

sentados na figura.

Marca n.º N/44 052 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-
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作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/44053 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 053 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-
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表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/44054 類別： 44

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 054 Classe 44.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20
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服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第44

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色—色版125C，綠色—色

版371C，藍色—色版560C。

商標編號：N/44055 類別： 43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

Serviços: serviços de terapia física, serviços de salão de beleza; 

tratamentos de cuidados de pele e de beleza; serviços de mas-

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção 

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação e assessoria e consultadoria relacionados com o uso 

de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por 

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electróni-

cos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações 

de solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body 

fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução 

de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados 

de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços 

veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou hu-

manos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura, 

todos incluídos na classe 44.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cor-de-laranja — Pantone 125C, ver-

de — Pantone 371C, azul — Pantone 560C, tal como represen-

tados na figura.

Marca n.º N/44 055 Classe 43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, 

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços 

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de 

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços 

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, 

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para 
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展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色—色版125C，綠色—色

版371C，藍色—色版560C。

商標編號：N/44056 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, 

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cor-de-laranja — Pantone 125C, ver-

de — Pantone 371C, azul — Pantone 560C, tal como represen-

tados na figura.

Marca n.º N/44 056 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 
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娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色—色版125C，綠色—色

版371C，藍色—色版560C。

商標編號：N/44057 類別： 39

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

諮詢及顧問服務；提供與旅行或包括透過中間人及旅行社關於

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cor-de-laranja — Pantone 125C, ver-

de — Pantone 371C, azul — Pantone 560C, tal como represen-

tados na figura.

Marca n.º N/44 057 Classe 39.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento 

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; 

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-
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個人或貨物和產品運輸的資訊服務；旅行團服務，關於價目

表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及文

件的包裝、儲藏、打包、檢查及送交，包括其保存及看管；提

供個人或貨物及產品包括傢俱從一地方往另一地方的運輸服務

以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保

存及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站

的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；

船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運

作的服務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租

賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的出租；陸地、航空及

海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及

車輛的出租；司機服務；存放；搬遷服務；遞送服務，租用船

隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所有亦自一互

聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提

供與上述所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務；全屬第39

類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色—色版125C，綠色—色

版371C，藍色—色版560C。

商標編號：N/44058 類別： 36

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão 

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de 

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências 

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem 

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, 

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de 

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços 

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento 

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a 

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

gem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de 

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da 

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da 

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação, 

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cor-de-laranja — Pantone 125C, ver-

de — Pantone 371C, azul — Pantone 560C, tal como represen-

tados na figura.

Marca n.º N/44 058 Classe 36.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa
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活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色—色版125C，綠色—色

版371C，藍色—色版560C。

商標編號：N/44059 類別： 35

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários, 

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

ção e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços 

de câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, 

monetárias e imobiliárias, casas de penhores, tudo incluído na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cor-de-laranja — Pantone 125C, ver-

de — Pantone 371C, azul — Pantone 560C, tal como represen-

tados na figura.

Marca n.º N/44 059 Classe 35.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de 

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, 

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, 

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos 

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não 

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de 

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha, 

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de 

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, 

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, 

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e 

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio 

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados 

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista 

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços 
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如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色—色版125C，綠色—色

版371C，藍色—色版560C。

商標編號：N/44060 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, 

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; 

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; 

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios 

de difusão e referentes a todos os tipos de produtos e serviços; 

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e 

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de 

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também 

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento 

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na 

classe 35.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: cor-de-laranja — Pantone 125C, ver-

de — Pantone 371C, azul — Pantone 560C, tal como represen-

tados na figura.

Marca n.º N/44 060 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 
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務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.
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商標編號：N/44061 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

Marca n.º N/44 061 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 
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部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的黑色，白色。

商標編號：N/44062 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, branco, tal como representados 

na figura.

Marca n.º N/44 062 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 
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機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色。

商標編號：N/44063 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/44 063 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-
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網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
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商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色。

商標編號：N/44064 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/44 064 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-
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視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色，金屬色，色版8422C。

商標編號：N/44065 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado, cor-de-metal, Pantone 

8422C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 065 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 



N.º 35 — 2-9-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11553

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 
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顏色之要求：如提交圖樣所示的銀色，黑色，金屬色，色版

8422C。

商標編號：N/44066 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

Reivindicação de cores: prateado, preto, cor-de-metal, Panto-

ne 8422C, tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 066 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-
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娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

商標編號：N/44067 類別： 41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado 

na figura.

Marca n.º N/44 067 Classe 41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos 

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de 

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de 

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações 

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, 
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化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

務；音樂、雜誌及期刊的出版／發行；透過電腦數據庫、互聯

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色。

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção 

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de 

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» 

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» 

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras 

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual 

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes 

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e 

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços 

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços 

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais ao 

vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, mul-

timédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, con-

ferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competi-

ções desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health 

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias 

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; 

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação 

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de 

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como repre-

sentados na figura.
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商標編號：N/44076 類別： 35

申請人：Old Navy (ITM) Inc., Two Folsom Street, San 

Francisco, CA 94105, E.U.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

服務：提供於廣泛系列的一般商品範疇的在線零售服務及在

線訂購服務；於服裝，鞋，帽子物品，服裝配件，服裝用設計

袋，旅行箱，皮革製品，太陽眼鏡，珠寶，鐘錶，太陽眼鏡，

玩具及娛樂品，頭髮用配件，化妝品，個人護理物品，芳香

劑，個人護理用產品，文具用品，禮物用品，於飯廳、房間及

浴室用的家用產品，家用及玻璃物品，紙製品，家居用傢俱，

食品及飲料，床上用品，與飲料有關的物品，玻璃物品及其他

商品範疇的零售服務；於時裝範疇的推銷服務，包括於時裝產

品及配件的選擇和配襯的諮詢；與服裝及各種不同的其他商品

有關的零售店服務的管理；廣告及市場營銷服務；透過電腦網

絡的中介自可進入的電子網頁安排公告及推銷展示板替他人推

銷產品及服務；透過目錄及直接郵寄的服務；透過電腦的在線

訂購服務；透過忠誠卡的獎勵計劃為有關服裝品、時裝配件及

廣泛系列的一般商品的零售店服務作推銷；廣告；貿易管理；

貿易行政；辦公室事務。

商標構成：

商標編號：N/44077 類別： 18

申請人：Old Navy (ITM) Inc., Two Folsom Street, San 

Francisco, CA 94105, E.U.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：旅行袋；運送物品用袋；手提箱；沙灘袋；提手的

袋；游泳用袋；運動用袋；錢袋（袋子）；背包；旅行箱；女

士錢包；文件夾；挎包；夾子；公文箱；小手提箱；鎖匙包；

Marca n.º N/44 076 Classe 35.ª

Requerente: Old Navy (ITM) Inc., Two Folsom Street, San 

Francisco, CA 94105, E.U.A.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: fornecimento de serviços de retalho on-line e de 

serviços de encomenda on-line na área de uma vasta gama de 

mercadorias em geral; serviços de retalho na área do vestuário, 

calçado, artigos de chapelaria, acessórios para vestuário, sacos 

de design para vestuário, malas de viagem, artigos em couro, 

óculos de sol, jóias, relógios, óculos de sol, brinquedos e jogos, 

acessórios para o cabelo, cosméticos, artigos para os cuidados 

pessoais, frangâncias, produtos para os cuidados pessoais, artigos 

de papelaria, artigos para presentes, produtos domésticos para 

uso na sala de jantar, quarto e casa de banho, artigos de uso do-

méstico e vidros, artigos em papel; mobiliário para o lar, produ-

tos alimentares e bebidas, artigos de cama, artigos relacionados 

com bebidas, artigos de vidro e outras mercadorias; serviços 

promocionais na área da moda, incluindo aconselhamento na 

selecção e combinação de produtos e acessórios de moda; ges-

tão de serviços de lojas a retalho relativos a vestuário e a uma 

variedade de outras mercadorias; serviços de publicidade e 

marketing; promoção de produtos e serviços de terceiros, atra-

vés da colocação de anúncios e expositores promocionais num 

site electrónico acessível por intermédio de uma rede informáti-

ca; serviços por catálogo e por correio directo; serviços de enco-

mendas on-line através de computador; programas de incentivo 

através de cartão de fidelização para promover serviços de lojas 

a retalho, referentes a artigos de vestuário, acessórios de moda 

e uma vasta gama de mercadorias em geral; publicidade; gestão 

de negócios; administração de negócios; funções de escritório.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 077 Classe 18.ª

Requerente: Old Navy (ITM) Inc., Two Folsom Street, San 

Francisco, CA 94105, E.U.A.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: sacos de viagem; sacos para transporte de artigos; 

malas de mão; sacos de praia; sacos de alças; sacos para banho; 

sacos para desporto; bolsas (sacos); mochilas; malas de viagem; 

carteiras de senhora; carteiras para documentos; sacolas; pastas; 

pastas para executivos; maletas; estojos para chaves; sombrinhas; 
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小陽傘；化妝品用盒；尿片用袋；運送嬰兒用嬰兒套及帶；狗

用牽狗皮條；狗用被；狗用服裝；狗用毯；狗用地毯及適用於

狗用袋的運送狗用箱。

商標構成：

商標編號：N/44078 類別： 25

申請人：Old Navy (ITM) Inc., Two Folsom Street, San 

Francisco, CA 94105, E.U.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：服裝；鞋；帽類物品。

商標構成：

商標編號：N/44079 類別： 5

申請人：J O H N S O N & J O H N S O N (u m a s o c i e d a d e 

organizada e existindo segundo as leis do Estado de Nova 

Jérsia), One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New 

Jersey, 08933 - 7001, E.U.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：藥劑。

商標構成：

商標編號：N/44080 類別： 21

申請人：都天集團有限公司，場所：澳門氹仔南京街雄昌花

園第二座20樓L座。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：非貴重金屬茶葉罐，非貴重金屬茶壺，非貴重金屬濾

茶器，非貴重金屬茶葉浸泡器，非貴重金屬茶托，家庭用陶瓷

estojos para cosméticos; sacos para fraldas; porta-bebés e faixas 

para transporte de bebés; trelas para cães; cobertores para cães; 

vestuário para cães; mantas para cães; tapetes para cães e caixas 

para transporte de cães que se adaptam a sacos para cães.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 078 Classe 25.ª

Requerente: Old Navy (ITM) Inc., Two Folsom Street, San 

Francisco, CA 94105, E.U.A.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: vestuário; calçado; artigos de chapelaria.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 079 Classe 5.ª

Requerente: JOHNSON & JOHNSON (uma sociedade or-

ganizada e existindo segundo as leis do Estado de Nova Jérsia), 

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 

08933 - 7001, E.U.A.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: preparações farmacêuticas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 080 Classe 21.ª

Requerente: GRUPO DUTY LIMITADA, Sede: 澳門氹仔

南京街雄昌花園第二座20樓L座。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: latas de folha de chá não de metais preciosos, bules 

de chá não de metais preciosos, escoadouros de chá não de me-
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製品，日用瓷器及陶器，日用玻璃器皿，日用搪瓷塑料器皿，

日用瓷陶器，非貴重金屬茶具、酒具、咖啡具、飲水用具；瓷

器裝飾品，瓷、赤陶或玻璃塑像、藝術品及小雕像。

商標構成：

商標編號：N/44081 類別： 30

申請人：都天集團有限公司，場所：澳門氹仔南京街雄昌花

園第二座20樓L座。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：茶，冰茶，茶飲料，以茶為主成分之飲料，茶葉代用

品；咖啡、可可、糖、米、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、沙律（涼拌菜用的沙律除

外）；調味用香料；飲用冰。

商標構成：

商標編號：N/44082 類別： 30

申請人：維力食品工業股份有限公司，場所：中國台灣彰化

縣田中鎮頂潭里員集路3段465號。

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：方便麵，以米為主的零食小吃，以穀物為主的零食小

吃，冰茶，凍酸奶（冰凍甜點），加奶可可飲料，加奶咖啡飲

料，可可，可可製品，可可飲料，可食用的蛋糕飾物，各種研

碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），含澱粉食品，含牛奶的巧克力

飲料，咖啡，咖啡調味香料（調味品），咖啡飲料，義大利麵

條，玉米片，玉米片（碾碎的玉米粒），玉米花，糖，糖果，

tais preciosos, infusores de folha de chá não de metais preciosos, 

tabuleiros para serviços de chá não de metais preciosos, pro-

dutos de cerâmica para uso doméstico, porcelana e cerâmicas 

de uso diário, vidraria de uso diário, peças de ferro esmaltado 

e recipientes plásticos de uso diário, cerâmica e faiança de uso 

diário, serviços de chá, serviços de vinho, serviços de café, reci-

pientes para beber água não de metais preciosos; ornamentos 

de porcelana, estátuas, obras artísticas e estatuetas de porcelana, 

de terracota ou de vidro.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 081 Classe 30.ª

Requerente: GRUPO DUTY LIMITADA, Sede: 澳門氹仔

南京街雄昌花園第二座20樓L座。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: chá, chá gelado, bebidas de chá, bebidas à base 

de chá, sucedâneos de folhas de chá; café, cacau, açúcar, arroz, 

tapioca, sagu, café artificial; farinhas e preparados à base de 

cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; le-

vedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (excepto 

para saladas); especiarias; gelo para refrescar.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 082 Classe 30.ª

Requerente: WEI LIH FOOD INDUSTRIAL CO., LTD., N.º 465, 

Sec. 3, Yuan Jyi Road, Tien Chung, Changhua, Taiwan, China.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: talharim instantâneo, refeições ligeiras à base de 

arroz, refeições ligeiras à base de cereais, chá gelado, iogurte 

congelado (sobremesa congelada), bebidas de cacau com leite, 

bebidas de café com leite, cacau, produtos de cacau, bebidas de 

cacau, ornamentos comestíveis para bolos, vários tipos de trigo 

moído cozido em banho-maria (farinhas grossas), alimentos com 
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糖果（錠劑），茶，茶飲料，薄烤餅，薄片（穀類產品），薄

荷糖，蛋白杏仁糖果，蛋白杏仁餅（糕點），蛋糕，蛋糕粉，

蛋糕糊，蛋黃醬，蜂蜜，裝飾聖誕樹用糖果，穀類製品，軟糖

（糖果），麵條，食用糖果，餅乾，餡餅，麥芽糖，（墨西

哥）炸玉米卷，（墨西哥）玉米麵餅（麵包），（義大利式）

烘餡餅。

商標構成：

顏色之要求：如圖所示，紅色、白色、黑色及灰色。

商標編號：N/44083 類別： 36

申請人：Akita, Inc., 2711 Centerville Road, Suite 400, 

Wilmington, Delaware 19808, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

服務：保險及金融服務。

商標構成：

商標編號：N/44084 類別： 36

申請人：Akita, Inc., 2711 Centerville Road, Suite 400, 

Wilmington, Delaware 19808, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

服務：保險及金融服務。

商標構成：

fécula, bebidas de chocolate com leite, café, especiarias de café 

(condimentos), bebidas de café, esparguete, flocos de milho, flo-

cos de milho (grãos de milho de moagem), pipocas, açúcar, con-

feitaria, confeitaria (pastilhas), chá, bebidas de chá, pizza, flocos 

(produtos de cereais), rebuçados de hortelã-pimenta, confeitaria 

de amêndoa com clara, biscoitos de amêndoa com clara (pas-

telaria), bolos, pó para bolos, pasta para bolos, maionese, mel, 

confeitaria para decorar árvores de Natal, preparações feitas de 

cereais, bombom mole (confeitaria), massas, confeitaria comes-

tível, biscoitos, empadas, maltose, (México) «taquito»,«tortilla» 

(México) (pão), pizza (italiana).

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: vermelho, branco, preto e cinzento, 

tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 083 Classe 36.ª

Requerente: Akita, Inc., 2711 Centerville Road, Suite 400, 

Wilmington, Delaware 19808, United States of America.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de seguros e financeiros.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 084 Classe 36.ª

Requerente: Akita, Inc., 2711 Centerville Road, Suite 400, 

Wilmington, Delaware 19808, United States of America.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de seguros e financeiros.

A marca consiste em: 



N.º 35 — 2-9-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11561

商標編號：N/44085 類別： 43

申請人：Radisson Hotels International, Inc., Carlson 

Parkway, P.O.Box 59159, Minneapolis, MN 55459, Estados 

Unidos da América.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

服務：酒店、酒吧及餐飲服務；房間的預留服務。

商標構成：

顏色之要求：商標的特徵如要求的藍色。商標由在風格化的

Radisson 字體下劃藍線及接着的藍色四方形內BLU字體加在

風格化的BLU字體上組成。

優先權日期：2009/01/29；優先權國家/地區：美國；優先權

編號：77/659.455。

商標編號：N/44086 類別： 3

申請人：瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，場所：中國

台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：香皂；鞋油；化妝品；香水；洗髮精；洗衣粉；香精

油；護膚品；洗面乳；沐浴乳；洗滌衣物製劑；家具及廚房清

潔劑。

商標構成：

商標編號：N/44087 類別： 5

申請人：瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，場所：中國

台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：護膚藥劑；薄荷醇；肥皂樟腦搽劑；穀類加工的副產

品（醫用）；護膚藥劑；礦泉水沐浴鹽；靈芝膠囊（醫用營養

品）；鹿茸（藥草）；人參；維生素製劑；血紅蛋白；藥茶；

Marca n.º N/44 085 Classe 43.ª

Requerente: Radisson Hotels International, Inc., Carlson 

Parkway, P.O.Box 59159, Minneapolis, MN 55459, Estados Uni-

dos da América.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: serviços de hotelaria, bar e restauração; serviços 

para reserva de quartos.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: a cor azul é reivindicada como carac-

terística da marca. A marca consiste numa versão estilizada da 

palavra Radisson sublinhada em azul e seguida de um quadrado 

azul no qual a palavra BLU é sobreposta a uma versão estiliza-

da da palavra BLU.

Data de prioridade: 2009/01/29; País/Território de prioridade: 

Estados Unidos da América; n.º de prioridade: 77/659.455.

Marca n.º N/44 086 Classe 3.ª

Requerente: 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，Sede: 中

國台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: sabonetes; graxa; cosméticos; perfumes; champôs; 

detergente em pó para lavagem de roupa; óleos essenciais; pro-

dutos para os cuidados da pele; leite para limpeza facial; leite 

para o banho; preparações para lavagem de roupa; preparações 

para limpeza de móveis e de cozinha.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 087 Classe 5.ª

Requerente: 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，Sede: 中

國台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: preparações farmacêuticas para os cuidados da 

pele; mentol; preparações de sabão de cânfora para aplicar; 

subprodutos de cereais processados (de uso medicinal); prepa-
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藥用麵粉；藥用助消化劑；醫藥用薄荷；醫藥用麥芽；醫用減

肥茶，醫用潤髮脂；醫用食物營養製劑；醫用糖果；醫用香

膏；醫用藥草；醫用營養品；醫用營養食物；醫用營養飲料；

醫用油脂；醫用浴劑；醫用樟腦油；嬰兒食品；嬰兒用含乳麵

粉；魚肝油；浴用治療劑；珍珠層粉。

商標構成：

商標編號：N/44088 類別： 44

申請人：瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，場所：中國

台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

服務：美容院；按摩；美容諮詢顧問；提供蒸氣浴；整形外

科；醫療輔助；美容服務；化妝服務；皮膚保養；減肥服務；

髮型設計；美甲服務。

商標構成：

商標編號：N/44089 類別： 3

申請人：瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，場所：中國

台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：香皂；鞋油；化妝品；香水；洗髮精；洗衣粉；香精

油；護膚品；洗面乳；沐浴乳；洗滌衣物製劑；家具及廚房清

潔劑。

rações farmacêuticas para os cuidados da pele; sais de banho de 

águas minerais; cápsulas de «lingzhi» (substâncias dietéticas de 

uso medicinal); cornicho de veado (ervas medicinais); «ginseng»; 

preparações de vitaminas; hemoglobina; chá medicinal; farinhas 

para uso farmacêutico; digestivos para uso farmacêutico; menta 

de uso medicinal; malte de uso medicinal; chá para emagreci-

mento de uso medicinal; gordura condicionadora de cabelo para 

uso medicinal; preparações dietéticas alimentares de uso medi-

cinal; confeitaria de uso medicinal; bálsamo de uso medicinal; 

ervas de uso medicinal; substâncias dietéticas de uso medicinal; 

alimentos dietéticos de uso medicinal; bebidas dietéticas de uso 

medicinal; gorduras de uso medicinal; preparações de banho de 

uso medicinal; óleo de cânfora de uso medicinal; alimentos para 

bebés; farinha com leite para bebés; óleo de fígado de bacalhau; 

preparados terapêuticos para o banho; pó de nácar.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 088 Classe 44.ª

Requerente: 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，Sede: 中

國台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: salão de beleza; massagem; consultadoria e assesso-

ria de beleza; fornecimento de banho de vapor; cirurgia plástica; 

assistência médica; serviços de beleza; serviços de maquilhagem; 

cuidado da pele; serviços de emagrecimento; concepção de pen-

teados; serviços de manicura e pedicura.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 089 Classe 3.ª

Requerente: 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，Sede: 中

國台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: sabonetes; graxa; cosméticos; perfumes; champôs; 

detergente em pó para lavagem de roupa; óleos essenciais; pro-

dutos para os cuidados da pele; leite para limpeza facial; leite 

para o banho; preparações para lavagem de roupa; preparações 

para limpeza de móveis e de cozinha.
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商標構成：

商標編號：N/44090 類別： 5

申請人：瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，場所：中國

台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：護膚藥劑；薄荷醇；肥皂樟腦搽劑；穀類加工的副產

品（醫用）；護膚藥劑；礦泉水沐浴鹽；靈芝膠囊（醫用營養

品）；鹿茸（藥草）；人參；維生素製劑；血紅蛋白；藥茶；

藥用麵粉；藥用助消化劑；醫藥用薄荷；醫藥用麥芽；醫用減

肥茶，醫用潤髮脂；醫用食物營養製劑；醫用糖果；醫用香

膏；醫用藥草；醫用營養品；醫用營養食物；醫用營養飲料；

醫用油脂；醫用浴劑；醫用樟腦油；嬰兒食品；嬰兒用含乳麵

粉；魚肝油；浴用治療劑；珍珠層粉。

商標構成：

商標編號：N/44091 類別： 44

申請人：瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，場所：中國

台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

服務：美容院；按摩；美容諮詢顧問；提供蒸氣浴；整形外

科；醫療輔助；美容服務；化妝服務；皮膚保養；減肥服務；

髮型設計；美甲服務。

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 090 Classe 5.ª

Requerente: 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，Sede: 中

國台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: preparações farmacêuticas para os cuidados da 

pele; mentol; preparações de sabão de cânfora para aplicar; 

subprodutos de cereais processados (de uso medicinal); prepa-

rações farmacêuticas para os cuidados da pele; sais de banho de 

águas minerais; cápsulas de «lingzhi» (substâncias dietéticas de 

uso medicinal); cornicho de veado (ervas medicinais); «ginseng»; 

preparações de vitaminas; hemoglobina; chá medicinal; farinhas 

para uso farmacêutico; digestivos para uso farmacêutico; menta 

de uso medicinal; malte de uso medicinal; chá para emagreci-

mento de uso medicinal; gordura condicionadora de cabelo para 

uso medicinal; preparações dietéticas alimentares de uso medi-

cinal; confeitaria de uso medicinal; bálsamo de uso medicinal; 

ervas de uso medicinal; substâncias dietéticas de uso medicinal; 

alimentos dietéticos de uso medicinal; bebidas dietéticas de uso 

medicinal; gorduras de uso medicinal; preparações de banho de 

uso medicinal; óleo de cânfora de uso medicinal; alimentos para 

bebés; farinha com leite para bebés; óleo de fígado de bacalhau; 

preparados terapêuticos para o banho; pó de nácar.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 091 Classe 44.ª

Requerente: 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，Sede: 中

國台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: salão de beleza; massagem; consultadoria e assesso-

ria de beleza; fornecimento de banho de vapor; cirurgia plástica; 

assistência médica; serviços de beleza; serviços de maquilhagem; 

cuidado da pele; serviços de emagrecimento; concepção de pen-

teados; serviços de manicura e pedicura.
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商標構成：

商標編號：N/44092 類別： 5

申請人：瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，場所：中國

台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：護膚藥劑；薄荷醇；肥皂樟腦搽劑；穀類加工的副產

品（醫用）；護膚藥劑；礦泉水沐浴鹽；靈芝膠囊（醫用營養

品）；鹿茸（藥草）；人參；維生素製劑；血紅蛋白；藥茶；

藥用麵粉；藥用助消化劑；醫藥用薄荷；醫藥用麥芽；醫用減

肥茶，醫用潤髮脂；醫用食物營養製劑；醫用糖果；醫用香

膏；醫用藥草；醫用營養品；醫用營養食物；醫用營養飲料；

醫用油脂；醫用浴劑；醫用樟腦油；嬰兒食品；嬰兒用含乳麵

粉；魚肝油；浴用治療劑；珍珠層粉。

商標構成：

商標編號：N/44093 類別： 3

申請人：瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，場所：中國

台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：香皂；鞋油；化妝品；香水；洗髮精；洗衣粉；香精

油；護膚品；洗面乳；沐浴乳；洗滌衣物製劑；家具及廚房清

潔劑。

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 092 Classe 5.ª

Requerente: 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，Sede: 中

國台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: preparações farmacêuticas para os cuidados da 

pele; mentol; preparações de sabão de cânfora para aplicar; 

subprodutos de cereais processados (de uso medicinal); prepa-

rações farmacêuticas para os cuidados da pele; sais de banho de 

águas minerais; cápsulas de «lingzhi» (substâncias dietéticas de 

uso medicinal); cornicho de veado (ervas medicinais); «ginseng»; 

preparações de vitaminas; hemoglobina; chá medicinal; farinhas 

para uso farmacêutico; digestivos para uso farmacêutico; menta 

de uso medicinal; malte de uso medicinal; chá para emagreci-

mento de uso medicinal; gordura condicionadora de cabelo para 

uso medicinal; preparações dietéticas alimentares de uso medi-

cinal; confeitaria de uso medicinal; bálsamo de uso medicinal; 

ervas de uso medicinal; substâncias dietéticas de uso medicinal; 

alimentos dietéticos de uso medicinal; bebidas dietéticas de uso 

medicinal; gorduras de uso medicinal; preparações de banho de 

uso medicinal; óleo de cânfora de uso medicinal; alimentos para 

bebés; farinha com leite para bebés; óleo de fígado de bacalhau; 

preparados terapêuticos para o banho; pó de nácar.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 093 Classe 3.ª

Requerente: 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，Sede: 中

國台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: sabonetes; graxa; cosméticos; perfumes; champôs; 

detergente em pó para lavagem de roupa; óleos essenciais; pro-

dutos para os cuidados da pele; leite para limpeza facial; leite 

para o banho; preparações para lavagem de roupa; preparações 

para limpeza de móveis e de cozinha.
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商標構成：

商標編號：N/44094 類別： 44

申請人：瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，場所：中國

台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

服務：美容院；按摩；美容諮詢顧問；提供蒸氣浴；整形外

科；醫療輔助；美容服務；化妝服務；皮膚保養；減肥服務；

髮型設計；美甲服務。

商標構成：

商標編號：N/44095 類別： 30

申請人：Tsit Wing International Company Limited, Omar 

Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands.

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：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，醬汁（調味

品）；調味料；冰。

商標構成：

顏色之要求：棕色（色版 4625 C），肉色（色版 4665 C）。

商標編號：N/44096 類別： 30

申請人：Tsit Wing International Company Limited, Omar 

Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 094 Classe 44.ª

Requerente: 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司，Sede: 中

國台灣台北市信義區松勤街九號三樓。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: salão de beleza; massagem; consultadoria e assesso-

ria de beleza; fornecimento de banho de vapor; cirurgia plástica; 

assistência médica; serviços de beleza; serviços de maquilhagem; 

cuidado da pele; serviços de emagrecimento; concepção de pen-

teados; serviços de manicura e pedicura.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 095 Classe 30.ª

Requerente: Tsit Wing International Company Limited, Omar 

Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café ar-

tificial; farinha e preparados à base de cereais, pão, pastelaria e 

confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal, 

mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: castanho (Pantone 4625 C), bege 

(Pantone 4665 C).

Marca n.º N/44 096 Classe 30.ª

Requerente: Tsit Wing International Company Limited, Omar 

Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands.
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國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：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，醬汁（調味

品）；調味料；冰。

商標構成：

商標編號：N/44097 類別： 30

申請人：徐崇偉，場所：中國廣東省深圳市福田區商報路奧

林匹克大廈23層。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：可可製品；咖啡飲料；茶；茶葉代用品；冰茶；茶飲

料；糖；糖果；蜂蜜；非醫用營養粉；糕點；粽子；餃子；月

餅；穀類製品；米；麵條；以米為主的零食小吃；豆漿；含澱

粉食品；食用冰；調味品；酵母；食用芳香劑；家用嫩肉劑。

商標構成：

商標編號：N/44098 類別： 35

申請人：徐崇偉，場所：中國廣東省深圳市福田區商報路奧

林匹克大廈23層。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

服務：廣告；廣告宣傳；為零售目的在通訊媒體上展示商

品；廣告策劃；廣告設計；商業研究；市場分析；商業管理諮

詢；進出口代理；拍賣；替他人推銷；替他人採購（替其他企

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café ar-

tificial; farinha e preparados à base de cereais, pão, pastelaria e 

confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal, 

mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 097 Classe 30.ª

Requerente: 徐崇偉，Sede: 中國廣東省深圳市福田區商報路

奧林匹克大廈23層。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: produtos de cacau; bebidas de café; chá; sucedâneos 

de folhas de chá; chá gelado; bebidas de chá; açúcar; confeitaria; 

mel; pó dietético não de uso medicinal; pastelaria; espécie de 

bolo de arroz envolto em folhas de bambú ou junco (pamonha 

chinesa); ravióis chineses; bolos lunares; produtos de cereais; 

arroz; talharim; refeições ligeiras à base de arroz; leite de soja; 

alimentos com fécula; gelo comestível; condimentos; levedura; 

preparações aromáticas para alimentação; amaciadores de car-

ne para uso doméstico.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 098 Classe 35.ª

Requerente: 徐崇偉，Sede: 中國廣東省深圳市福田區商報路

奧林匹克大廈23層。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Serviços: publicidade; divulgação de publicidade; apresen-

tação de mercadorias em meios de comunicação para fins de 

venda a retalho; planeamento de publicidade; desenho de publi-

cidade; pesquisa comercial; análise de mercado; consultadoria 

de gestão comercial; agenciamento de importação e exportação; 

leilões; promoção de vendas por conta de outrem; fazer compras 

por conta de outrem (serviços de compras de mercadorias ou 
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業購買商品或服務）；人事管理諮詢；商業場所搬遷；文字處

理；會計；審計；自動售貨機出租。

商標構成：

商標編號：N/44099 類別： 33

申請人：中國貴州茅臺酒廠有限責任公司，場所：中國貴州

省貴陽市外環東路東山巷4號。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/20

產品：威士忌；利口酒；葡萄酒；酒；野生葡萄酒；米酒；

白蘭地；果酒（含酒精）；酒精飲料（啤酒除外）；燒酒；酒

精飲料。

商標構成：

商標編號：N/44100 類別： 5

申請人：深圳巿味奇生物科技有限公司，場所：中國深圳市

寶安區大浪街道華昌路華陽工業區第一棟一至四層。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：魚肝油；人用藥；放射性藥品；氧氣浴盆；心電圖描

記器電極用化學導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形眼鏡用

溶液；微生物用營養物質；醫用糖果；嬰兒食品；醫用營養

品；淨化劑；醫用飼料添加劑；驅昆蟲劑；醫用保健袋；外科

serviços para outras empresas); consultadoria de gestão pessoal; 

mudança de estabelecimentos comerciais; processamento de 

texto; contabilidade; auditoria; aluguer de máquinas de venda 

automáticas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 099 Classe 33.ª

Requerente: China Kweichow Moutai Distillery Co., Ltd., N.º 4 

East Mountain Lane, East Road of Outside Loop, Guiyang City, 

Guizhou Province, China.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: uísques; licores; vinho de uvas; vinho; vinho de uvas 

silvestres; vinho de arroz; «brandy»; vinho de fruta (alcoólico); 

bebidas alcoólicas (excepto cervejas); aguardente; bebidas alcoó-

licas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 100 Classe 5.ª

Requerente: SHENZHEN WEICKY BIOTECH CO., LTD., 

1-4/F, Building 1, Huayang Industrial Zone, Huachang Road, 

Dalang Street, Baoan District, Shenzhen City, People’s Republic 

of China.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: óleo de fígado de bacalhau; medicamentos para 

uso humano; preparados farmacêuticos radioactivos; banhos de 

oxigénio; condutores químicos para eléctrodos de aparelho de 

descrição e registo de electrocardiograma; espermas para insemi-

nação artificial; desinfectantes; soluções para lentes de contacto; 

substâncias dietéticas de uso microbiológico; confeitaria medi-

cinal; alimentos para bebés; substâncias dietéticas de uso medi-

cinal; preparados purificantes; preparações aditivas de forragem 

para uso medicinal; repelentes de insectos; sacos para protecção 

da saúde de uso medicinal; tecidos cirúrgicos; preparações para a 
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用織物；出牙劑；嬰兒奶粉；嬰兒食品；殺蟲劑；消毒紙巾；

消毒劑。

商標構成：

商標編號：N/44101 類別： 29

申請人：深圳巿味奇生物科技有限公司，場所：中國深圳市

寶安區大浪街道華昌路華陽工業區第一棟一至四層。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：肉；魚製食品；罐裝水果；土豆片；醃製蔬菜；蛋；

牛乳製品；食用油；蔬菜色拉；果凍；精製堅果仁；醃製菌

塊；豆腐；乾燕窩；食用鳥窩；醃肉；豆腐製品；食物蛋白；

食用水生植物提取物。

商標構成：

商標編號：N/44102 類別： 30

申請人：深圳巿味奇生物科技有限公司，場所：中國深圳市

寶安區大浪街道華昌路華陽工業區第一棟一至四層。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：咖啡；茶；食用葡萄糖；糖果；麵包；非醫用營養

粉；食用王漿（非醫用）；餃子；穀類製品；麵條；玉米花；

豆粉；食用澱粉；冰淇淋；食鹽；醋；調味品；酵母；食用芳

香劑；家用嫩肉劑；黃色糖漿。

dentição; leite em pó para bebés; alimentos para bebés; insectici-

das; lenços de papel desinfectantes; desinfectantes.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 101 Classe 29.ª

Requerente: SHENZHEN WEICKY BIOTECH CO., LTD., 

1-4/F, Building 1, Huayang Industrial Zone, Huachang Road, 

Dalang Street, Baoan District, Shenzhen City, People’s Republic 

of China.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: carne; alimentos feitos de peixe; frutos enlatados; 

batatas em fatias; legumes em conserva; ovos; produtos de leite 

de vaca; óleos comestíveis; saladas de legumes; geleias; nozes 

preparadas com requinte; fatias de fungos preservados; tofu; ni-

nhos de andorinha secos; ninhos de pássaros comestíveis; carne 

preservada; produtos de tofu; proteína para alimentos; extractos 

de plantas aquáticas comestíveis.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 102 Classe 30.ª

Requerente: SHENZHEN WEICKY BIOTECH CO., LTD., 

1-4/F, Building 1, Huayang Industrial Zone, Huachang Road, 

Dalang Street, Baoan District, Shenzhen City, People’s Republic 

of China.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: café; chá; glicose comestível; confeitaria; pão; pó 

dietético não de uso medicinal; geleia real comestível (não de 

uso medicinal); ravióis chineses; produtos de cereais; talharim; 

pipocas; pó de feijão; tapioca; sorvetes; sal; vinagre; condimen-

tos; levedura; preparações aromáticas para alimentação; amacia-

dores de carne para uso doméstico; xarope de melaço amarelo.
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商標構成：

商標編號：N/44103 類別： 18

申請人：陳秋，場所：中國浙江省瑞安市汀田鎮宣前村。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：獸皮（動物皮）；仿皮；仿皮革；錢包；書包；公文

包；手提包；旅行包；帆布背包；傘；小皮夾。

商標構成：

商標編號：N/44104 類別： 18

申請人：陳秋，場所：中國浙江省瑞安市汀田鎮宣前村。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/20

產品：獸皮（動物皮）；仿皮；仿皮革；錢包；書包；公文

包；手提包；旅行包；帆布背包；傘；小皮夾。

商標構成：

商標編號：N/44105 類別： 28

申請人：Stargames Corporation Pty Limited, 1 Sheridan 

Close, Milperra NSW 2214, Australia.

國籍：澳大利亞

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 103 Classe 18.ª

Requerente: CHEN, QIU, Xuanqian Village, Tingtian Town, 

Ruian City, Zhejiang Province, People’s Republic of China.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: couro de animais selvagens (couro de animais); 

imitação de peles; imitação de couro; carteiras; malas escolares; 

pastas para documento; malas de mão; sacos de viagem; mochi-

las de lona; chapéus-de-chuva/sol; carteiras pequenas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 104 Classe 18.ª

Requerente: CHEN, QIU, Xuanqian Village, Tingtian Town, 

Ruian City, Zhejiang Province, People’s Republic of China.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/20

Produtos: couro de animais selvagens (couro de animais); 

imitação de peles; imitação de couro; carteiras; malas escolares; 

pastas para documento; malas de mão; sacos de viagem; mochi-

las de lona; chapéus-de-chuva/sol; carteiras pequenas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 105 Classe 28.ª

Requerente: Stargames Corporation Pty Limited, 1 Sheridan 

Close, Milperra NSW 2214, Australia.

Nacionalidade: australiana
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活動：商業及工業

申請日期：2009/07/21

產品：於第28類帶或不帶視像入口的電子遊戲機。

商標構成：

商標編號：N/44106 類別： 28

申請人：Stargames Corporation Pty Limited, 1 Sheridan 

Close, Milperra NSW 2214, Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/21

產品：於第28類帶或不帶視像入口的電子遊戲機。

商標構成：

商標編號：N/44108 類別： 41

申請人：澳門國際品牌企業商會，場所：澳門南灣大馬路405

號中國法律大廈26樓。

國籍：根據澳門法例成立

活動：其他（商會）

申請日期：2009/07/21

服務：教育，提供培訓，娛樂，文體活動。

商標構成：

商標編號：N/44109 類別： 33

申請人：四川沱牌曲酒股份有限公司，場所：中華人民共和

國四川省射洪縣柳樹鎮中街149號。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/21

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/21

Produtos: máquinas de jogo electrónicas com ou sem entrada 

de vídeo na classe 28.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 106 Classe 28.ª

Requerente: Stargames Corporation Pty Limited, 1 Sheridan 

Close, Milperra NSW 2214, Australia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/21

Produtos: máquinas de jogo electrónicas com ou sem entrada 

de vídeo na classe 28.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 108 Classe 41.ª

Requerente: 澳門國際品牌企業商會，Sede: 澳門南灣大馬路

405號中國法律大廈26樓。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: outras (associação comercial)

Data do pedido: 2009/07/21

Serviços: educação, provisão de formação, entretenimento, 

actividades desportivas e culturais.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 109 Classe 33.ª

Requerente: TUOPAI YEAST LIQUOR CO., LTD. SI-

CHUAN CHINA, N.º 149, Zhongjie, Willow Town, Shehong 

County, Sichuan 629209, P. R. China.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/21
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產品：白酒；果酒（含酒精）；開胃酒；酒（飲料）；酒

（利口酒）；威士忌酒；酒精飲料（啤酒除外）；食用酒精；

料酒。

商標構成：

商標編號：N/44110 類別： 32

申請人：T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd., 39/13 Mu 

8, Ekachai Road, Bangbon Sub-District, Bangbon District, 

Bangkok 10150, Thailand.

國籍：泰國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/21

產品：啤酒；礦泉水及汽水及其他不含酒精飲料；水果飲料

及水果汁；補充能量飲料，糖漿及其他製飲料用製劑；乳清飲

料，水果蜜（不含酒精），以大豆為主的飲料，植物飲料，非

醫用草本飲料，等滲飲料，源水，蔬菜汁，不含酒精開胃飲

料。

商標構成：

商標編號：N/44111 類別： 21

申請人：Tru Vue, Inc., 9400 West 55th Street, McCook, 

Illinois 60525, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/21

產品：透明、擦亮及已處理的玻璃片。

商標構成：

商標編號：N/44112 類別： 17

申請人：Tru Vue, Inc., 9400 West 55th Street, McCook, 

Illinois 60525, United States of America.

Produtos: vinho branco; vinho de fruta (alcoólico); aperitivos; 

vinho (bebida); vinhos (licores); uísques; bebidas alcoólicas (ex-

cepto cervejas); álcool comestível; vinho para cozinhar.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 110 Classe 32.ª

Requerente: T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd., 39/13 

Mu 8, Ekachai Road, Bangbon Sub-District, Bangbon District, 

Bangkok 10150, Thailand.

Nacionalidade: tailandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/21

Produtos: cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas 

não-alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; bebidas ener-

géticas, xaropes e outras preparações para fazer bebidas; bebi-

das de soro de leite, néctares de fruta (não-alcoólicos),  bebidas 

à base de soja, bebidas de plantas, bebidas de ervas não para 

fins medicinais, bebidas isotónicas, água de nascentes, sumos de 

vegetais, aperitivos não-alcoólicos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 111 Classe 21.ª

Requerente: Tru Vue, Inc., 9400 West 55th Street, McCook, 

Illinois 60525, United States of America.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/21

Produtos: folhas de vidro transparentes, polidas e tratadas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 112 Classe 17.ª

Requerente: Tru Vue, Inc., 9400 West 55th Street, McCook, 

Illinois 60525, United States of America.
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國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/21

產品：丙稀酸片。

商標構成：

商標編號：N/44113 類別： 17

申請人：Tru Vue, Inc., 9400 West 55th Street, McCook, 

Illinois 60525, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/21

產品：丙稀酸片。

商標構成：

商標編號：N/44114 類別： 21

申請人：Tru Vue, Inc., 9400 West 55th Street, McCook, 

Illinois 60525, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/21

產品：透明、擦亮及已處理的玻璃片。

商標構成：

商標編號：N/44115 類別： 17

申請人：Tru Vue, Inc., 9400 West 55th Street, McCook, 

Illinois 60525, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/21

產品：丙稀酸片。

商標構成：

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/21

Produtos: folhas acrílicas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 113 Classe 17.ª

Requerente: Tru Vue, Inc., 9400 West 55th Street, McCook, 

Illinois 60525, United States of America.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/21

Produtos: folhas acrílicas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 114 Classe 21.ª

Requerente: Tru Vue, Inc., 9400 West 55th Street, McCook, 

Illinois 60525, United States of America.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/21

Produtos: folhas de vidro transparentes, polidas e tratadas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 115 Classe 17.ª

Requerente: Tru Vue, Inc., 9400 West 55th Street, McCook, 

Illinois 60525, United States of America.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/21

Produtos: folhas acrílicas.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/44116 類別： 21

申請人：Tru Vue, Inc., 9400 West 55th Street, McCook, 

Illinois 60525, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/21

產品：透明、擦亮及已處理的玻璃片。

商標構成：

商標編號：N/44117 類別： 2

申請人：顯雅有限公司，場所：香港柴灣嘉業街18號明報工

業中心A座10樓9室。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/21

產品：碳黑（顏料）；着色劑；二氧化鈦（顏料）；雕刻油

墨；水彩固定劑（水彩）；印刷油墨；顏料；印刷合成物（油

墨）；複印機用調色劑（墨）；計算機輸出設備和複印機用調

色劑盒（已填充）；水彩固色劑；水彩固定劑；噴墨墨盒；噴

墨墨盒用墨水。

商標構成：

商標編號：N/44118 類別： 16

申請人：顯雅有限公司，場所：香港柴灣嘉業街18號明報工

業中心A座10樓9室。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/21

產品：影集；活頁裝訂機；盲人書籍紙；書籍裝訂材料；紙

板盒或紙板；目錄冊；辦公用夾；塗改液（辦公用品）；修改

墨（日光膠版術）；繪畫筆；圖釘；活頁夾；活頁夾（辦公用

品）；夾子（文具）；公文套；索引卡片（文具）；墨水；噴

墨紙；噴墨投影片；墨轆；印台（油墨印台）；色帶；函件

格；改錯帶；活頁封面；紙；紙和紙製品；紙帶；紙張（文

具）；夾紙曲別針；鋼筆盒；鋼筆擦淨器；鉛筆套；鉛筆芯

Marca n.º N/44 116 Classe 21.ª

Requerente: Tru Vue, Inc., 9400 West 55th Street, McCook, 

Illinois 60525, United States of America.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/21

Produtos: folhas de vidro transparentes, polidas e tratadas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 117 Classe 2.ª

Requerente: 顯雅有限公司，Sede: 香港柴灣嘉業街18號明報

工業中心A座10樓9室。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/21

Produtos: negro-de-carbono (pigmento); matérias tintoriais; 

dióxido de titânio (pigmento); tintas para a gravura; fixadores 

para aguarelas (aguarelas); tintas de tipografia; tintas; compo-

sições de imprensa (tintas); toner (tinta) para máquinas foto-

copiadoras; cartuchos de toner para dispositivos de saída de 

computador e para máquinas fotocopiadoras (cheios); agentes 

de fixação do corante para aguarelas; fixadores para aguarelas; 

cartuchos de tinta para máquinas impressoras de jacto de tinta; 

tintas para cartuchos de tinta para máquinas impressoras de jac-

to de tinta.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 118 Classe 16.ª

Requerente: 顯雅有限公司，Sede: 香港柴灣嘉業街18號明報

工業中心A座10樓9室。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/21

Produtos: álbum de retratos; máquinas para encadernação de 

folhas soltas; papéis para livros de cego; materiais para encader-

nação de livros; caixas de cartão ou cartão; livros de catálogo; 

pastas para escritório; corrector líquido (artigos de escritório); 

tintas para corrigir (heliografia); pincéis; alfinetes para desenho; 

arquivadores; arquivadores (artigos de escritório); pastas (pa-

pelaria); pastas para documentos; cartões de índice (papelaria); 
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盒；鉛筆芯；削鉛筆器；削鉛筆機；鉛筆；鋼筆杆；鋼筆（辦

公用品）；鋼筆夾；包裝用塑料膜；打字機、電傳機、計算機

打印機、計算機、收款機用色帶；色帶卷軸；印台；釘書釘；

手壓釘書機（辦公用品）；文具；投影片（文具）。

商標構成：

商標編號：N/44119 類別： 2

申請人：顯雅有限公司，場所：香港柴灣嘉業街18號明報工

業中心A座10樓9室。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/21

產品：碳黑（顏料）；着色劑；二氧化鈦（顏料）；雕刻油

墨；水彩固定劑（水彩）；印刷油墨；顏料；印刷合成物（油

墨）；複印機用調色劑（墨）；計算機輸出設備和複印機用調

色劑盒（已填充）；水彩固色劑；水彩固定劑；噴墨墨盒；噴

墨墨盒用墨水。

商標構成：

商標編號：N/44120 類別： 16

申請人：顯雅有限公司，場所：香港柴灣嘉業街18號明報工

業中心A座10樓9室。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業

tinta; papéis para jacto de tinta; diapositivos para jacto de tinta; 

cilindros de tinta; almofadas para carimbo (almofadas para ca-

rimbo de tinta); fitas de tinta; cestos para correspondência; fitas 

de correcção; capas de folhas soltas; papel; papel e produtos de 

papel; fitas de papel; papéis (papelaria); alfinetes para papel; es-

tojos de canetas; limpadores para canetas; porta-lápis; caixas de 

minas de lápis; minas de lápis; afiadores de lápis; máquinas para 

aparar lápis; lápis; porta-canetas; canetas (artigos de escritório); 

clipes para canetas; membranas plásticas para embrulho; fitas de 

tinta para máquinas de escrever, máquinas de telex, impressores 

de computadores, máquinas de calcular e caixas registadoras; bo-

binas para fitas de tinta; almofadas para carimbo; agrafos; agrafa-

dores (artigos de escritório); papelaria; diapositivos (papelaria).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 119 Classe 2.ª

Requerente: 顯雅有限公司，Sede: 香港柴灣嘉業街18號明報

工業中心A座10樓9室。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/21

Produtos: negro-de-carbono (pigmento); matérias tintoriais; 

dióxido de titânio (pigmento); tintas para a gravura; fixadores 

para aguarelas (aguarelas); tintas de tipografia; tintas; compo-

sições de imprensa (tintas); toner (tinta) para máquinas foto-

copiadoras; cartuchos de toner para dispositivos de saída de 

computador e para máquinas fotocopiadoras (cheios); agentes 

de fixação do corante para aguarelas; fixadores para aguarelas; 

cartuchos de tinta para máquinas impressoras de jacto de tinta; 

tintas para cartuchos de tinta para máquinas impressoras de jac-

to de tinta.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 120 Classe 16.ª

Requerente: 顯雅有限公司，Sede: 香港柴灣嘉業街18號明報

工業中心A座10樓9室。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial
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申請日期：2009/07/21

產品：影集；活頁裝訂機；盲人書籍紙；書籍裝訂材料；紙

板盒或紙板；目錄冊；辦公用夾；塗改液（辦公用品）；修改

墨（日光膠版術）；繪畫筆；圖釘；活頁夾；活頁夾（辦公用

品）；夾子（文具）；公文套；索引卡片（文具）；墨水；噴

墨紙；噴墨投影片；墨轆；印台（油墨印台）；色帶；函件

格；改錯帶；活頁封面；紙；紙和紙製品；紙帶；紙張（文

具）；夾紙曲別針；鋼筆盒；鋼筆擦淨器；鉛筆套；鉛筆芯

盒；鉛筆芯；削鉛筆器；削鉛筆機；鉛筆；鋼筆杆；鋼筆（辦

公用品）；鋼筆夾；包裝用塑料膜；打字機、電傳機、計算機

打印機、計算機、收款機用色帶；色帶卷軸；印台；釘書釘；

手壓釘書機（辦公用品）；文具；投影片（文具）。

商標構成：

商標編號：N/44121 類別： 39

申請人：澳門24小時旅行社有限公司，場所：澳門商業大馬

路251A至301號10樓10A室友邦廣場。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/21

服務：提供旅行團，商務旅遊，自助旅遊，旅遊包車，酒店

和機票預訂，以及網上旅遊諮詢服務，包團服務。

商標構成：

顏色之要求：黑色，紅色，如圖所示。

Data do pedido: 2009/07/21

Produtos: álbum de retratos; máquinas para encadernação de 

folhas soltas; papéis para livros de cego; materiais para encader-

nação de livros; caixas de cartão ou cartão; livros de catálogo; 

pastas para escritório; corrector líquido (artigos de escritório); 

tintas para corrigir (heliografia); pincéis; alfinetes para desenho; 

arquivadores; arquivadores (artigos de escritório); pastas (pa-

pelaria); pastas para documentos; cartões de índice (papelaria); 

tinta; papéis para jacto de tinta; diapositivos para jacto de tinta; 

cilindros de tinta; almofadas para carimbo (almofadas para ca-

rimbo de tinta); fitas de tinta; cestos para correspondência; fitas 

de correcção; capas de folhas soltas; papel; papel e produtos de 

papel; fitas de papel; papéis (papelaria); alfinetes para papel; es-

tojos de canetas; limpadores para canetas; porta-lápis; caixas de 

minas de lápis; minas de lápis; afiadores de lápis; máquinas para 

aparar lápis; lápis; porta-canetas; canetas (artigos de escritório); 

clipes para canetas; membranas plásticas para embrulho; fitas de 

tinta para máquinas de escrever, máquinas de telex, impressores 

de computadores, máquinas de calcular e caixas registadoras; 

bobinas para fitas de tinta; almofadas para carimbo; agrafos; 

agrafadores (artigos de escritório); papelaria; diapositivos (pa-

pelaria).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 121 Classe 39.ª

Requerente: AGÊNCIA DE VIAGENS MACAU 24 

HORAS, LIMITADA (MACAU 24 HOURS TRAVEL 

AGENCY LIMITED), Sede: 澳門商業大馬路251A至301號10

樓10A室友邦廣場。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/21

Serviços: fornecimento de excursões, viagens turísticas de as-

suntos comerciais, viagens turísticas de auto-serviço, serviços de 

carros fretados para as viagens turísticas, reservas de hotéis e de 

bilhetes de avião, bem como serviços de consultadoria de turis-

mo na internet, serviços de excursões fretadas.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, vermelho, tal como representa-

dos na figura.
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商標編號：N/44122 類別： 39

申請人：澳門24小時旅行社有限公司，場所：澳門商業大馬

路251A至301號10樓10A室友邦廣場。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/21

服務：提供旅行團，商務旅遊，自助旅遊，旅遊包車，酒店

和機票預訂，以及網上旅遊諮詢服務，包團服務。

商標構成：

顏色之要求：黑色，紅色，如圖所示。

商標編號：N/44123 類別： 3

申請人：衍生行有限公司，場所：香港新界元朗宏業西街11

號元朗科技中心12樓B室。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/22

產品：上光劑，上光蠟，上光蠟（汽車自行車），上藍劑

（洗衣用），乳液，乾性活膚面膜粉，乾洗劑，亮光及研磨

用製劑，亮光唇膏，亮光蠟，亮光蠟（汽車及器具用），亮

色化學品（洗衣用），人用化妝品，人造香料，人體用清潔

劑，使亞麻布發香用香粉，保濕液，保濕霜，保護及美化皮

膚去角質霜，保護皮膚劑，保護皮膚產品，修甲產品，修護

精華液，修面劑，修顏霜，個人用除臭劑，個人護理化工產

Marca n.º N/44 122 Classe 39.ª

Requerente: AGÊNCIA DE VIAGENS MACAU 24 

HORAS, LIMITADA (MACAU 24 HOURS TRAVEL 

AGENCY LIMITED), Sede: 澳門商業大馬路251A至301號10

樓10A室友邦廣場。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/21

Serviços: fornecimento de excursões, viagens turísticas de as-

suntos comerciais, viagens turísticas de auto-serviço, serviços de 

carros fretados para as viagens turísticas, reservas de hotéis e de 

bilhetes de avião, bem como serviços de consultadoria de turis-

mo na internet, serviços de excursões fretadas.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto, vermelho, tal como representa-

dos na figura.

Marca n.º N/44 123 Classe 3.ª

Requerente: 衍生行有限公司，Sede: 香港新界元朗宏業西街

11號元朗科技中心12樓B室。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/22

Produtos: preparações lustradoras, encáustica, encáustica 

(para automóveis e bicicletas), preparações para colorir a azul 

(para lavagem de roupa), loções, máscara em pó para vitalidade 

da pele seca, preparações para lavagem a seco, preparações para 

polir e desgastar, batons brilhantes, cera para polir, cera para 

polir (para automóveis e aparelhos), produtos químicos para 

avivar as cores (para lavagem de roupa), cosméticos para uso 

pessoal, perfumaria artificial, preparações límpidas para o corpo 

humano, pó perfumado para aromatizar linho, loções hidratan-

tes, creme hidratante, creme para tirar córnea destinado à pro-

tecção e ao embelezamento da pele, preparações para proteger 

a pele, produtos para protecção da pele, preparações de manicu-

re, extractos revitalizantes, preparações para embelezamento da 

cara, creme para embelezamento da cara, desodorizantes para 

uso pessoal, produtos da indústria química para os cuidados 

pessoais, desodorizantes pessoais, unhas postiças, preparações 

para polimento dos dentes artificiais, preparações de limpeza 

para os dentes artificiais, unhas postiças, pestanas postiças, ade-
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品，個人除臭劑，假指甲，假牙擦光劑，假牙清洗劑，假甲

片，假睫毛，假睫毛黏膠，假髮黏合劑，假髮黏貼劑，健胸

油，健胸霜，傢具和地板用拋光劑，光滑劑（上漿），八角茴

香香精，再生髮護理液，冬青油，冷氣機清洗劑，冷霜，刮面

石（消毒品），刮鬍水，刷子（化妝用具），剃鬚後用液，剃

鬚皂，動物化妝品，動物用化妝品，動物用洗滌劑，化妝劑，

化妝品，化妝品清洗劑，化妝染料，化妝棉，化妝水，化妝洗

液，化妝用凡士林，化妝用品，化妝用收斂劑，化妝用杏仁

乳，化妝用棉條，化妝用棉絨，化妝用油，化妝用油脂，化妝

用漂白劑（脫色劑），化妝用潤髮脂，化妝用石油凍膠，化妝

用黏合劑，化妝用裝飾變色劑，化妝用過氧化氫，化妝用雪花

膏，化妝筆，化妝粉，化妝護膚品，化妝香粉，卸妝乳液，卸

妝液，卸妝用品，卸甲水，去斑霜，去污劑，去污液，去污

粉，去污膏，去油劑，去漆劑，去漬水，去漬製劑，去痘品，

去痱水，去皺霜，去色劑，去蠟水，去角質膏，去角質霜，去

頭皮洗髮露，去顏料製劑，口氣清新劑，口氣清新噴灑劑，口

紅，口腔清香劑，口腔護理品（非醫藥用），合成精油，合成

香料，合成香精，含氧化妝品，含氧噴面水，含氧洗髮水，含

氧皮膚清潔品，含氧護膚品，含氧護髮素，含醚香料，唇彩，

sivos para pestanas postiças, adesivos para cabelo falso, prepara-

ções colantes para cabelo falso, óleo para fortalecer os seios, 

creme para fortalecer os seios, preparações para polir os móveis 

e o sobrado, preparações para polir (engomagem), essenciais de 

anís-estrelado, loções de tratamento para o crescimento do ca-

belo, óleo de gaulteria, preparações para lavagem de aparelhos 

de ar condicionado, creme frio, pedras para raspar o rosto (arti-

gos de desinfecção), loções para após barbear, escovas (artigos 

cosméticos), líquidos para após barbear, sabões para barbear, 

cosméticos de animais, cosméticos para animais, preparações 

para lavagem de animais, preparações cosméticas, cosméticos, 

preparações para limpeza de maquilhagem, tintas cosméticas, 

algodão cosmético, loções cosméticas, loções para lavagem de 

maquilhagem, vaselina para fins cosméticos, produtos para fins 

cosméticos, adstringentes para fins cosméticos, leite de amêndoa 

para fins cosméticos, cotonetes para fins cosméticos, algodão em 

rama para fins cosméticos, óleo para fins cosméticos, gordura 

para fins cosméticos, preparações branqueadoras para fins cos-

méticos (descorantes), gordura condicionadora do cabelo para 

fins cosméticos, geleia de petróleo para fins cosméticos, adesivos 

para fins cosméticos, decalques decorativos para fins cosméticos, 

peróxido de hidrogénio para fins cosméticos, creme para a pele 

de fins cosméticos, lápis para fins cosméticos, pó para fins cos-

méticos, produtos cosméticos para os cuidados da pele, pó aro-

mático para fins cosméticos, loções para remover a maquilha-

gem, líquidos para remoção da maquilhagem, artigos para re-

moção da maquilhagem, loções para remover as unhas, creme 

para remover manchas, detergentes, detergentes líquidos, deter-

gentes em pó, detergentes em unguento, preparações para de-

sengordurar, preparações para remover tintas, líquidos para ti-

rar nódoas, preparados para tirar nódoas, produtos para tirar 

bexigas, loções para miliária, creme para tirar rugas, preparações 

para descoramento, líquido para remover cera, unguento para 

tirar córnea, creme para tirar córnea, champô para tirar caspa, 

preparações para remover tinta, preparações refrescantes para 

cavidade bucal, preparações refrescantes em pulverizadores 

para cavidade bucal, batons, elixires para a boca, produtos para 

os cuidados da boca (sem ser de uso medicinal), óleo essencial 

sintético, perfumaria sintética, aromática sintética, cosméticos 

com oxigénio, água atomizada com oxigénio para o rosto, cham-

pô com oxigénio, produtos para limpeza da pele com oxigénio, 

produtos para os cuidados da pele com oxigénio, amaciadores 

do cabelo com oxigénio, especiarias com éter, pinturas para os 

lábios, óleo para os lábios, lápis para os lábios, batons, loções em 

gel (produtos para o cabelo), geleias para o cabelo (produtos 

para o cabelo), líquido para polir os aparelhos, pó para polir os 

aparelhos, cera para polir os aparelhos, água pulverizada para o 

rosto, preparações pulverizadas para o cabelo, «sprays» para o 

cabelo, líquido para polir o sobrado, pó para polir o sobrado, 

cera para polir o sobrado, cera para o chão, líquido para remo-
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唇油，唇線筆，唇膏，啫喱水（頭髮用品），啫喱膏（頭髮用

品），器具亮光水，器具亮光粉，器具亮光蠟，噴面水，噴髮

劑，噴髮膠，地板亮光水，地板亮光粉，地板亮光蠟，地板

蠟，地板起蠟水，地板防滑液，地板防滑蠟，地毯清洗劑，地

蠟清除劑（刷淨劑），均衡啫喱（頭髮用品），增白霜，天然

精油，天然花精，天然香料，天然香精，天芥菜精，太陽油，

夾克油，嬰兒油，嬰兒護膚品，定型啫喱（頭髮用品），定型

噴霧（頭髮用品），定型水（頭髮用品），定型膏（頭髮用

品），傢俱及廚房清潔劑，傢俱和地板用拋光劑，家庭洗衣

用亮色化學品（洗衣），家用增亮化學製品（顏料）（洗衣

用），家用抗靜電劑，家用除垢劑，家用靜電防止劑，寵物用

化妝品，寵物用洗毛水，寵物用香波，工業用香料，帶香味的

水，帶香味的水（人體用），廁所清潔劑，廁所防臭丸，廚房

清潔劑，廚房除油劑，彩妝用品，彩油膠，微循環去斑美容

液，微血管細胞面膜，成套化妝用具，手修護霜，手霜，抑菌

洗手劑，抑菌洗手液，抑菌護手膜，抗皺眼霜，拋光乳膏，拋

光用矽藻石，拋光用紙，拋光蠟，拋光製劑，拋光鐵丹，拼花

地板蠟，指甲保養油，指甲保養液，指甲擦光劑，指甲油，指

甲營養油，指甲護劑，按摩油，按摩膏，按摩霜，揮發鹼（氨

ver a cera do sobrado, líquido anti-derrapante para o sobrado, 

cera anti-derrapante para o sobrado, preparações para lavagem 

de tapete, removedores de cera do chão (preparações para lim-

peza), gel equilibrado (produtos para o cabelo), creme branque-

ador, óleo de essências naturais, extractos de flores naturais, 

perfumaria natural, essências naturais, heliotropina, óleo solar, 

óleo para jaquetas, óleo para bebé, produtos para os cuidados 

da pele destinados a bebé, gel para modelar o cabelo (produtos 

para o cabelo), «spray» para modelar o cabelo (produtos para o 

cabelo), líquido para modelar o cabelo (produtos para o cabe-

lo), pomada para modelar o cabelo (produtos para o cabelo), 

preparações para limpeza de móveis e de cozinha, preparações 

para polimento de móveis e de sobrado, produtos químicos para 

avivar as cores para fins domésticos (lavagem de roupa), produ-

tos químicos para brilhar a roupa para fins domésticos (tinta 

para uso na lavagem de roupa), agentes anti-estáticos para uso 

doméstico, preparados desincrustantes para uso doméstico, pre-

parados anti-estáticos para uso doméstico, cosméticos para ani-

mais de estimação, líquido para limpeza de pêlos dos animais de 

estimação, champô para animais de estimação, perfumaria para 

uso industrial, água aromática, água aromática (para o corpo 

humano), preparações para limpeza de retrete, bolas desodori-

zantes para retrete, preparações para limpeza de cozinha, agen-

tes desengordurantes para cozinha, artigos para maquilhagem, 

gelatina de óleo colorido, líquidos de beleza de microcirculação 

para remover manchas, máscara celular de vaso capilar, jogos 

completos de maquilhagem, creme revitalizante para as mãos, 

creme para as mãos, sabão líquido para lavagem de mãos, sabão 

líquido desinfectante para lavagem de mãos, película desinfec-

tante para protecção de mãos, creme anti-rugas para os olhos, 

pomada para polir, trípole para polir, papel para polimento, cera 

para polimento, preparações para polimento, vermelho para po-

lir, cera para sobrado de combinação de desenhos decorativos, 

óleo para cuidados das unhas, loções para cuidados das unhas, 

preparações para polir as unhas, vernizes para as unhas, óleo 

dietético para as unhas, preparações para cuidados das unhas, 

óleo de massagem, unguentos de massagem, creme de massa-

gem, álcali volátil (amoníaco) (detergente), álcali volátil (amo-

níaco) (detergente), «mousse» (produtos para os cabelos), pre-

parações para limpar pára-brisas, preparações para polimento, 

preparações para polir, papel para polimento (preparações para 

mergulhar e polir), preparações para polimento, soluções para 

esfrega, pó para polir artigos de prata, líquido para polimento 

de metais, pomada para sapatos, creme para diminuição de po-

ros, vitalização da pele e decomposição de pigmento, creme 

para diminuição de poros e vitalização da pele, creme facial hi-

dratante e de firmeza, adstringentes, líquido para modelar o ca-

belo, creme diurno, pedras de alume (anti-sépticas), creme noc-

turno, creme para aquecer os pés, máscara contra a acne e para 

diminuição de poros, creme contra a acne (sem ser de uso medi-
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水）（去污劑），揮發鹼（氨）（去垢劑），摩絲（頭髮用

品），擋風玻璃清洗劑，擦亮劑，擦亮用劑，擦亮紙（浸擦亮

劑），擦亮製劑，擦洗溶液，擦銀器的粉末，擦銅水，擦鞋

膏，收毛孔活膚分解色素霜，收毛孔活膚霜，收緊水份面霜，

收縮水，整髮液，日霜，明礬石（消毒劑），晚霜，暖腳霜，

暗瘡收毛孔面膜，暗瘡膏（非醫藥用），暗瘡護理用品（非醫

藥用），曲髮液，杉木香精油，杏仁油，杏仁肥皂，杯碟清潔

劑，枸櫞香精油，染睫毛油，染髮劑，染髮定色劑，染髮用

品，染髮用雙氧乳，染髮膏，柔軟面膜，柔順劑，梳妝用品，

梳妝用油，梳妝用滑石粉，梳妝用顏料，棉絨（化妝用），植

物葉子發光劑，機器清洗劑，機器清洗增強劑，檀香油，檸檬

油，檸檬香精油，次氯酸鉀，毛髮捲曲劑，毛髮脫色劑，氨水

（揮發性鹼）（去垢劑），水份面膜，水分保養劑，水果擦亮

劑，水果香精，汗足皂，汽車上光劑，汽車亮光水，汽車亮光

粉，汽車亮光蠟，沐浴乳，沐浴液，沐浴用品，沐浴精，沐浴

露，油性活膚面膜粉，泡沫髮膠，洗手劑，洗手液，洗手皂

液，洗手膏，洗手露，洗擦（去污）及研磨用製劑，洗滌上光

粉，洗滌劑，洗滌劑（不含藥），洗滌用化妝品，洗滌用皂樹

皮，洗潔精，洗澡用化妝品，洗牙用製劑，洗甲水，洗蠟水，

cinal), artigos para os cuidados da acne (sem ser de uso medici-

nal), líquido para ondular o cabelo, óleo essencial de madeira de 

cedro, óleo de amêndoa, sabão de amêndoa, preparações para 

lavar copos e pratos, óleo essencial de cidra, rímel para pestanas, 

tinta para o cabelo, preparações para fixar a cor do cabelo, arti-

gos tingidores para o cabelo, peróxido de hidrogénio para pintar 

o cabelo, pomada tingidora para o cabelo, máscara amaciadora, 

amaciadores, artigos de toilette, óleo para toilette, talco para 

toilette, tintas para toilette, cotonetes (para fins cosméticos), 

preparações para brilhar as folhas de plantas, preparações para 

limpeza de maquinaria, preparações para limpar e reforçar a 

maquinaria, óleo de sândalo, óleo de limão, essências de limão, 

hipoclorito de potássio, preparações de ondulação para o cabe-

lo, descolorantes para o cabelo, amoníaco (álcali volátil) (deter-

gente), máscara humedecedora, preparações humedecedoras 

para cuidar, preparações para polir os frutos, extractos de perfu-

me de frutos, sabonete antitranspirante para os pés, preparações 

lustradoras para os automóveis, líquido para polir os automó-

veis, pó para polir os automóveis, cera para polimento de auto-

móveis, leite de banho, loções de banho, artigos para o banho, 

extractos de banho, loções de banho, máscara em pó para vitali-

dade da pele oleosa, «sprays» para o cabelo em espuma, prepa-

rações para lavagem de mãos, líquidos para lavagem de mãos, 

sabão líquido para lavagem de mãos, unguentos para lavagem 

das mãos, loções para lavagem das mãos, preparações para lavar 

com escova e desgastar (detergir), pó para lavagem e polimento, 

detergentes, detergentes (sem medicamentos), cosméticos para 

lavagem, casca de quilaia para lavagem, detergente para lava-

gem de louça, cosméticos para o banho, preparações para lavar 

os dentes, loções para tirar o verniz das unhas, líquido para re-

mover a cera, preparações de lavagem de roupa para dar brilho, 

preparações de lavagem de roupa para colorir a azul, prepara-

ções para lavagem de roupa, preparações para mergulhar a rou-

pa, líquidos para lavagem de roupa, bolas para lavagem de rou-

pa, produtos para lavagem de roupa, preparações de lavagem de 

roupa para colorir a azul, preparações de lavagem de roupa 

para remover nódoas, preparações de lavagem de roupa para 

polir, amaciadores para lavagem de roupa, preparações de lim-

peza para lavagem de roupa, artigos de limpeza para lavagem 

de roupa, preparações de branquear para lavagem de roupa, 

goma para lavagem de roupa, anil para lavagem de roupa, sabão 

em loções para lavagem de roupa, abrasivos para lavagem de 

roupa, cera para lavagem de roupa, detergente em pó para lava-

gem de roupa, pomada para lavagem de roupa, cera para lava-

gem de roupa, loções para limpeza da cara, loções para limpeza 

da cara, sabão para limpeza da cara, unguento para limpeza da 

cara, champô, óleo essencial de champô, loções para lavagem do 

cabelo, preparações para lavagem do cabelo, champô, líquido 

para lavagem do cabelo, preparações para lavagem do cabelo, 

pó para lavagem do cabelo, champô, unguento para lavagem do 
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洗衣上光劑，洗衣上藍劑，洗衣劑，洗衣浸泡劑，洗衣液，洗

衣球，洗衣產品，洗衣用上藍劑，洗衣用去漬劑，洗衣用擦亮

劑，洗衣用柔順劑，洗衣用清潔劑，洗衣用清潔物品，洗衣用

漂白劑，洗衣用漿粉，洗衣用澱粉，洗衣用皂油，洗衣用研磨

劑，洗衣用蠟，洗衣粉，洗衣膏，洗衣蠟，洗面乳，洗面乳，

洗面皂，洗面膏，洗頭水，洗頭水精油，洗髮乳，洗髮劑，洗

髮水，洗髮液，洗髮用劑，洗髮粉，洗髮精，洗髮膏，洗髮

露，活化收毛孔收油面膜，活化敏感洗面霜（不含藥），活化

洗面霜，活細胞日霜，活細胞晚霜，活細胞眼霜，活細胞頸

霜，活膚分解色素水，活膚分解色素霜，活膚特強分解色素按

摩霜，活膚磨色素粉，浮石，浴室清潔劑，浴室精油，浴油，

浴液，浴鹽，浸化妝品用的衛生紙，浸化妝品的衛生紙，浸化

妝水的薄紙，浸洗衣服製劑，浸清潔劑的清潔布，消毒棉（化

妝用具），消毒皂，液晶螢幕清潔劑，淋浴露，淨化漿液，淨

化精華乳液，淨化肌膚泡沫霜，淨白光彩霜，深層清潔啫喱，

深層清除劑，深層潔膚劑，深層潔膚用品，深層潔膚霜，清潔

用啫喱，清毒肥皂，清洗劑，清洗廢舊管道用製劑，清洗用洗

滌鹼，清洗用火山灰，清潔假牙用製劑，清潔劑，清潔劑（化

妝品），清潔去漬用濕紙巾，清潔及研磨用製劑，清潔啫喱，

cabelo, creme para lavagem do cabelo, máscara de vitalização 

para diminuição de poros e de óleo, creme de vitalização anti-

alérgico destinado à lavagem da cara (sem medicamentos), cre-

me de vitalização destinado à lavagem da cara, creme diurno 

para vitalização de células, creme nocturno para vitalização de 

células, creme de vitalização de células para os olhos, creme de 

vitalização de células para o pescoço, líquido para vitalização da 

pele e decomposição de pigmento, creme para vitalização de 

pele e decomposição de pigmento, creme de massagem para vi-

talização da pele e forte para decomposição de pigmento, pó 

para vitalização da pele e esfoliar os pigmentos, pedra-pomes, 

preparações para limpeza de casa de banho, óleo de essências 

para usar na casa de banho, óleo de banho, sabão em líquido 

para banho, sais de banho, papel higiénico para impregnar cos-

méticos, papel higiénico para impregnação de cosméticos, papel 

fino para impregnação de cosméticos, preparações para mergu-

lhar e lavar a roupa, panos de limpeza para impregnação de 

preparações de limpeza, algodão desinfectado (artigos cosméti-

cos), sabão esterilizado, preparações para limpeza dos ecrãs fluo-

rescentes de cristais líquidos, loções para duche, soro para purifi-

cação, loções de extracto de purificação, creme espumante de 

purificação da pele, creme para branqueamento com brilho da 

pele, gel para limpeza profunda, preparações para remoção pro-

funda, preparações para limpeza profunda da pele, artigos para 

limpeza profunda da pele, creme para limpeza profunda da pele, 

geleia para limpar, sabões desinfectados, preparações para lavar, 

preparados para limpeza de condutas inúteis e velhas, cristais de 

soda para limpeza, cinza vulcânica para lavagem, preparados 

para limpar os dentes artificiais, preparações para limpeza, pre-

parações para limpeza (cosméticos), lenços de papel humedeci-

dos para limpeza e esfrega, preparados para limpeza e abrasivos, 

gel para limpeza, «spray» para limpeza, leite para limpeza, gel 

para limpeza, óleo para limpeza, cinza vulcânica para limpeza, 

giz para limpeza, pó para limpeza, creme para os cuidados da 

pele destinado à limpeza, sabões de limpeza, produtos para lim-

peza da pele, pó para limpeza, detergentes para limpeza, prepa-

rados para limpeza, creme para limpeza, preparações para re-

frescar, óleo para emagrecimento (sem ser de uso medicinal), 

cosméticos para emagrecimento, cosméticos para emagrecimen-

to (sem ser de uso medicinal), pó para emagrecimento (sem ser 

de uso medicinal), creme para emagrecimento (sem ser de uso 

medicinal), espumas para termas, preparações tonificantes para 

limpeza da pele, loções tonificantes de extracto, creme tonifican-

te para os olhos, creme tonificador, preparações para branquear 

nódoas, preparações para branqueamento e limpeza, prepara-

ções para branquear (para lavagem de roupa), lixívias, álcali 

para branquear, soda para branquear, creme para branquear, 

sais para branqueamento, pó para branquear, líquidos para la-

vagem bocal, preparados para limpeza de casa de banho, líqui-

dos para limpeza de casa de banho, gel para limpeza das mãos, 
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清潔噴霧，清潔奶，清潔用啫喱，清潔用油，清潔用火山灰，

清潔用白堊，清潔用粉末，清潔用護膚露，清潔皂，清潔皮膚

產品，清潔粉末，清潔精，清潔製劑，清潔霜，清爽劑，減肥

油（非藥用），減肥用化妝品，減肥用化妝品（非藥用），減

肥粉劑（非藥用），減肥霜（非藥用），溫泉泡劑，滋潤潔膚

劑，滋潤精華乳液，滋養眼霜，滋養霜，漂漬劑，漂潔劑，漂

白劑（洗衣用），漂白水，漂白鹼，漂白蘇打，漂白霜，漂白

鹽，漂粉，漱口水，潔廁劑，潔廁液，潔手啫喱，潔膚乳，潔

膚乳霜，潔膚品，潔膚液，潔膚粉末，潔膚膏，潔膚霜，潔

膚露，潔面乳，潔面泥（無香料），潔齒劑，潤（護）膚凝

膠，潤唇油，潤唇膏，潤手膏，潤手霜，潤指液，潤膚乳液，

潤膚水，潤膚油，潤膚液，潤膚膏，潤膚霜，潤膚露，潤臉

劑，潤足霜，潤髮乳，潤髮噴霧，潤髮膏，潤髮露，潤鬚蠟，

濕粉，濕紙巾，烏髮乳，焗油劑（美髮用品），焗油膏（美髮

用品），無磷衣領潔淨劑，薰料，薰蒸製劑（香料），薰蒸製

劑（香料），薰衣草香水，薰衣草香油，薰香油，燙睫毛液，

燙髮中和劑，燙髮劑，燙髮液，營養活膚露，營養面膜，爽膚

水，爽膚水（露），爽身粉，牆紙洗滌劑，牙用拋光劑，牙用

漂白凝膠，牙粉，牙膏，牙膏及洗牙用製劑，牙膏及清潔製

loções para limpeza da pele, creme para limpeza da pele, artigos 

para limpeza da pele, líquido para limpeza da pele, pó para lim-

peza da pele, unguento para limpeza da pele, creme para limpe-

za da pele, loções para limpeza da pele, loções para limpeza da 

cara, lama para limpeza da cara (sem perfumaria), preparações 

para a limpeza dos dentes, gel para lubrificar (cuidados) a pele, 

óleo amaciador para os lábios, batom amaciador, unguento para 

humedecer as mãos, creme para humedecer as mãos, líquido 

para lubrificar os dedos, leite para humedecer a pele, loções 

para humedecer a pele, óleo para lubrificar a pele, líquido para 

humedecer a pele, unguento para humedecer a pele, creme para 

humedecer a pele, creme para humedecer a pele, preparações 

para lubrificar a cara, creme para lubrificar os pés, leite para lu-

brificar o cabelo, «spray» para lubrificar o cabelo, creme para lu-

brificar o cabelo, loções para lubrificar o cabelo, cera para lubri-

ficar o bigode, bases fluidas, lenços de papel humedecidos, tinta 

preta para o cabelo em forma de leite, preparações de óleo para 

tratamento (artigo para embelezamento do cabelo), pomada de 

óleo para tratamento do cabelo (artigo para embelezamento do 

cabelo), preparações sem fósforo para limpar os colares da rou-

pa, produtos aromáticos, preparações para defumar (perfuma-

ria), preparações para defumar (perfumaria), perfumes de la-

vanda, óleo aromático de lavanda, óleo aromático, líquido para 

ondulação das pestanas, neutralizador para ondulação do cabe-

lo, preparações para ondulação do cabelo, loções para ondular o 

cabelo, creme dietético para vitalização da pele, máscara dietéti-

ca, tónicos para a pele, tónicos para a pele (loções), pó de talco, 

preparações para lavagem de papel de parede, preparações para 

brunir os dentes, gel de branqueamento para os dentes, dentífri-

cos, pasta dentífrica, pasta dentífrica e preparações para lavar os 

dentes, pasta dentífrica e preparações para a limpeza, artigos 

para os cuidados dos dentes (sem ser de uso medicinal), óleo de 

rosa, preparações para limpar o vidro, líquido para vidro, prepa-

rações para limpeza de vidro, pano para lixar de vidro, lixa de 

vidro, unguento de pérolas, creme de pérolas, âmbar (perfume), 

loções para estimular o crescimento capilar, óleo para estimular 

o crescimento capilar, ar enlatado a pressão para a limpeza e 

para tirar o pó, lápis para as sobrancelhas, líquido para fogagem, 

pó para fogagem, pó de giz, «pot pourri» (perfumaria), pó de sa-

bão, creme branqueador para a pele, loções branqueadoras para 

a pele, creme branqueador para a pele, pó para lavagem da pele, 

preparações para lavagem da pele, loções para lavagem da pele, 

preparações para protecção da pele de animais, preparações 

para protecção de couro (preparações lustradoras), óleo de cou-

ro, preparações para lavagem de couro, preparações para limpe-

za de couro, preparações para branquear couro, cera para couro, 

unguento para couro, cera de couro, preservativos de couro 

(preparações de polimento), preparações para polir os sapatos, 

leite para lavagem da casa de banho, preparações para lavagem 

da casa de banho, creme para alisar o cabelo, máscara para re-



11582 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

劑，牙齒護理用品（非醫藥用），玫瑰油，玻璃擦淨劑，玻璃

水，玻璃清潔劑，玻璃砂布，玻璃砂紙，珍珠膏，珍珠霜，琥

珀（香水），生髮水，生髮油，用於清潔和除塵的罐裝壓縮空

氣，畫眉鉛筆，痱子水，痱子粉，白堊粉，百花香（香料），

皂粉，皮膚增白乳膏，皮膚增白乳霜，皮膚增白霜，皮膚清洗

粉末，皮膚清潔用劑，皮膚清潔露，皮草保護劑，皮革保護劑

（上光），皮革油，皮革洗滌劑，皮革清潔劑，皮革漂白製

劑，皮革用蠟，皮革膏，皮革蠟，皮革防腐劑（拋光劑），皮

鞋亮光劑，盥洗室洗滌乳液，盥洗室用洗滌乳劑，直髮膏，省

斑面膜，眉毛化妝品，眉筆，眼影膏，眼影霜，眼線液，眼線

筆，眼膜，眼部保養品（非醫藥用），眼部啫喱，眼部精華素

（非醫藥用），眼部護理用品（非醫藥用），眼霜，睫毛用化

妝製劑，睫毛用物料，睫毛筆，睫毛膏，砂布，砂布（磨擦用

布），砂紙，研磨劑，研磨用材料及其製劑，研磨膏，碳化矽

（研磨料），磨光用石頭，磨光石，磨光製劑，磨刀皮帶用軟

膏，磨利製劑，磨剃鬚刀用軟膏，磨砂洗面乳，磨砂膏，祭神

用的香，科隆香水，粉刺霜，粉刺露，粉底（化妝品），粉條

（化妝品），粉餅（化妝品），精油，精華液（化妝品），精

華素（化妝品），紡織品上光皂，紫羅酮（香水），細胞收緊

mover manchas, cosméticos para as sobrancelhas, lápis para as 

sobrancelhas, sombra para os olhos em creme, sombra para os 

olhos em creme, delineador líquido para os olhos, delineador 

para os olhos, máscara para os olhos, produtos de cuidados para 

os olhos (sem ser de uso medicinal), gel para os olhos, essências 

para os olhos (sem ser de uso medicinal), artigos para os cuida-

dos dos olhos (sem ser de uso medicinal), creme para os olhos, 

preparações cosméticas para pestanas, materiais para as pesta-

nas, lápis para as pestanas, creme para as pestanas, gaza, gaza 

(pano para esfregar), lixa, abrasivos, materiais para abrasivos e 

preparações contendo o mesmo, pomada para desgastar, carbo-

neto de silício (abrasivo), pedras para polir, pedras para polir, 

preparações para polir, unguento destinado à tira de couro para 

amolação de facas, preparados para afiar, unguento para amola-

ção de navalhas de barba, leite exfoliante para lavagem da cara, 

exfoliantes, pivetes de culto, «Eau de Cologne», creme para bor-

bulhas, loções para acne, bases (cosméticos), pó em forma de 

tira (cosméticos), pó sólido para compactos (cosméticos), óleo 

de essências, essências (cosméticos), materiais de essências (cos-

méticos), sabões lustradores de artigos têxteis, «ionone» (perfu-

mes), máscara para firmeza de células, líquidos revitalizantes 

para as células e poros, creme diurno hidratante celular, creme 

nocturno hidratante celular, líquido hidratante celular para vita-

lização da pele, creme hidratante celular para os olhos, amacia-

dores de tecido (para lavagem de roupa), emolientes para teci-

do (para lavagem de roupa), preparações para lavagem de ca-

chemira, produtos para embelezamento da pele, cosméticos de 

beleza, máscara para beleza em adesivo, máscara de beleza, arti-

gos de beleza para os cuidados da pele, produtos de beleza e 

cuidados do cabelo, máscara de beleza, cosméticos e máscara de 

beleza, produtos para cuidados das unhas, loções branqueadoras 

para uso cosmético, produtos branqueadores para esfoliação, 

gel para branqueamento, cremes para branqueamento e brilho, 

pó para branqueamento, loções de extracto branqueadoras, cre-

me branqueador, máscara hidratante branqueadora, creme fa-

cial hidratante branqueador, loções de banho para branquea-

mento e córnea, leite branqueador para os cuidados da pele, ar-

tigos branqueadores para os cuidados da pele, creme branquea-

dor para os cuidados da pele, creme branqueador, loções bran-

queadoras, máscara branqueadora, creme para embelezamento 

do corpo, máscara para embelezamento do corpo, artigos para 

embelezamento do cabelo, tratamentos para embelezamento do 

cabelo, artigos para embelezamento dos dentes, extractos revi-

talizantes para a pele (sem ser de uso medicinal), produtos para 

cuidados da pele (sem ser de uso medicinal), sabão, sabão (bar-

ra), «rouge», preparações depilatórias, depilatórios, preparados 

depilatórios, terebintina para desengordurar, preparações para 

alopecia, produtos para os cuidados dos pés (sem ser de uso me-

dicinal), creme, encáustica para bicicletas, sacos aromáticos 

(misturas de pétalas secas e perfumaria), extractos de flores 
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面膜，細胞毛孔修護液，細胞水份日霜，細胞水份晚霜，細胞

水份活膚液，細胞水份眼霜，織物柔軟劑（洗衣用），織物軟

化劑（洗衣用），羊絨洗滌劑，美化皮膚產品，美容化妝品，

美容用貼布式面膜，美容用面膜，美容護膚用品，美容護髮用

品，美容面膜，美容面膜化妝品，美甲用品，美白化妝水，美

白換膚產品，美白漿，美白發光霜，美白粉，美白精華乳液，

美白膏，美白補濕面膜，美白補濕面霜，美白角質沐浴乳，美

白護膚乳，美白護膚品，美白護膚霜，美白霜，美白露，美白

面膜，美身霜，美體膜，美髮用品，美髮護理品，美齒用品，

肌膚精華液（非醫藥用），肌膚護理產品（非醫藥用），肥

皀，肥皂（塊），胭脂，脫毛劑，脫毛膏，脫毛製劑，脫脂用

松節油，脫髮劑，腳部護理用品（非醫藥用），膏霜，自行車

上光蠟，芬芳袋（乾花瓣與香料的混合物），花精（香料），

花露水，花香料原料，芳香劑，芳香劑（香精油），茉莉油，

茶浴包，草莓滋養潤膚霜，萜烯烴（芳香油），蔬果洗潔液，

薄荷油（芳香油），薰衣草香水，薰衣草香油，藥皂，蘇打鹼

液，蛋糕調味香料（香精油），衣物柔順劑，裁縫用蠟，裝飾

甲面用品，製香料香水用油，解色素面膜，護唇油，護唇膏，

護唇霜，護手膏，護手霜，護理液，護眼凝膠，護眼液，護眼

霜，護膚乳，護膚凝膠，護膚品，護膚油，護膚洗面乳，護膚

液，護膚清潔用品，護膚用劑，護膚用化妝劑，護膚用潤髮

脂，護膚精華膏，護膚精華霜，護膚膏，護膚霜，護膚面膜，

護膚面霜，護領膜，護髮乳，護髮劑，護髮定型乳劑，護髮

水，護髮油，護髮液，護髮素，護髮霜，豐胸乳液，豐胸粉

劑，負離子膏，貼甲膠水，起漬水，超氧化物歧化酵素潤膚

蜜，足修護霜，足部清潔液，身體乳液，身體按摩用香油，身

體滋潤霜，身體用美白補濕產品，車用冷氣清洗劑，車用去漬

(perfumaria), água-de-colónia, matérias-primas para perfumaria 

de flores, aromáticos, aromáticos (óleos essenciais), óleo de jas-

mim, sacos para banho de chá, creme para lubrificar e humede-

cer a pele de morango, terpenos (óleo essencial), líquidos para 

lavagem e limpeza de vegetais e frutos, óleo de hortelã (óleo 

aromático), perfumes de lavanda, óleo aromático de lavanda, 

sabão medicinal, lixívia de soda, especiarias para bolos (óleo es-

sencial), amaciadores de roupa, cera para alfaiate, artigos deco-

rativos para a superfície das unhas, óleo para perfumaria e per-

fumes, máscara para tirar pigmento, óleo para os cuidados dos 

lábios, creme para os cuidados dos lábios, unguento para os cui-

dados das mãos, creme para os cuidados das mãos, líquido para 

o tratamento, gel para os cuidados dos olhos, líquido para os 

cuidados dos olhos, creme para os cuidados dos olhos, loções 

para os cuidados da pele, gel para os cuidados da pele, produtos 

para os cuidados da pele, óleo para os cuidados da pele, leite 

para limpeza da cara e cuidados da pele, líquido para os cuida-

dos da pele, artigos para a limpeza e para os cuidados da pele, 

preparações para os cuidados da pele, preparações cosméticas 

para os cuidados da pele, gordura condicionadora do cabelo 

para os cuidados da pele, unguento de extracto para os cuidados 

da pele, creme de extracto para os cuidados da pele, unguento 

para os cuidados da pele, creme para os cuidados da pele, más-

cara para os cuidados da pele, máscara para os cuidados da pele, 

creme para os cuidados da pele destinada à cara, máscara para 

os cuidados do pescoço, creme para os cuidados do cabelo, pre-

parações para os cuidados do cabelo, emulsões para cuidar e 

modelar os cuidados, líquido para os cuidados do cabelo, óleo 

para os cuidados do cabelo, loções para os cuidados do cabelo, 

amaciadores, creme para os cuidados do cabelo, loções para em-

belezamento dos seios, pó para fortalecer os seios, unguento de 

iões negativos, cola para aderir unhas, líquido para remover nó-

doas, mel de superóxido dismutase para lubrificar a pele,  creme 

revitalizante para os pés, líquido para limpeza dos pés, loções 

para o corpo, óleo aromático para massagem do corpo, creme 

tonificante para o corpo, produtos branqueadores hidratantes 

para o corpo, preparações para a lavagem do ar condicionado 

de veículos, preparados para remover nódoas e abrasivos de veí-

culos, preparações para polir veículos, preparações para lava-

gem de depósito de água destinadas a veículos, preparações 

para limpeza de veículos, preparações para limpeza de vidro 

destinadas a veículos, amaciadores, líquido amaciador da pele, 

máscara amaciadora da pele, batons transparentes, preparações 

para desentupir a canalização, gel para modelar (para o cabelo), 

«spray» para modelar (para o cabelo), espuma para modelar 

(para o cabelo), lama para modelar (para o cabelo), «spray» 

para modelar (para o cabelo), preparações de enzima para o ba-

nho, especiarias com éter, esmeril, esmeril (para desgastar), pre-

parações para limpeza de metal, carboneto de silício metálico 

(abrasivo), diamantina (material para desgastar), preparações 
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及研磨用製劑，車用擦亮劑，車用水箱清洗劑，車用清潔劑，

車用玻璃清潔劑，軟化劑，軟化肌膚水，軟化肌膚面膜，透明

唇膏，通渠劑，造型啫喱（頭髮用），造型噴霧（頭髮用），

造型泡沫（頭髮用），造型泥（頭髮用），造型髮膠（頭髮

用），酵素入浴劑，醚香料，金剛砂，金剛砂（研磨用），金

屬清潔劑，金屬碳化矽（研磨料），金鋼鋁（研磨料），鋁漬

清除劑，防敏感保濕護膚液（非醫藥用），防敏感潔膚產品

（非醫藥用），防敏水份細胞液（非醫藥用），防敏霜（非

醫藥用），防曬乳液，防曬劑，防曬劑（化妝品），防曬水

份霜，防曬油，防曬產品，防曬霜，防曬露，防汗劑（化妝

品），止汗劑，防汗肥皂，防皺膏，防皺霜，防脫髮洗髮露，

防衰老營養油（非醫藥用），防裂滋潤用品（非醫藥用），除

指甲油製劑，除汗毛用蠟，除汗肥皂，除油劑，除皺霜，除臭

肥皂，除蠟用松節油，除銹製劑，雙氧奶（化妝品），雪花膏

（化妝品），電器表面清潔劑，電話清潔劑，電髮水，非生產

操作和醫用的去垢劑，非生產過程中用的脫脂劑，非藥用漱口

劑，非醫用沐浴鹽，非醫用漱口劑，非醫用漱口水，非醫用潄

口劑，面膜，面膜粉，面部清潔液，面霜，面霜（化妝品），

鞋匠用蠟，鞋擦亮劑，鞋油，鞋線蠟，鞋蠟，預防雀斑面膜

（非醫藥用），頭髮噴霧，頭髮定型霧絲，頭髮用化妝品，頭

髮護理劑（非醫藥用），頭髮護理用品（非醫藥用），頸膜，

頸霜，飲料用香料（香精油），飲料用香精（香精油），香，

香料，香料（化妝品），香料用薄荷，香料精油，香木，香檸

檬油，香水，香水精，香水香料，香油，香皂，香皂香精，香

精，香精油，香草醇，香薰，香薰精油，香體露，骨膠原面

膜，骨膠眼霜，體香劑，髮型護理產品，髮尾油，髮彩，髮

水，髮油，髮膜，髮膠，髮蠟，髮霜，鬍鬚染料，鬍鬚用蠟，

麝香（香料），麻布薰香束，黃樟油精。

para tirar as nódoas de alumínio, líquido hidratante antialérgi-

co para os cuidados da pele (sem ser de uso medicinal), produ-

tos antialérgicos para limpeza da pele (sem ser de uso medici-

nal), líquido celular hidratante antialérgico (sem ser de uso me-

dicinal), creme antialérgico (sem ser de uso medicinal), loção 

para protecção contra o sol, preparações para protecção solar, 

protectores solares (cosméticos), creme hidratante para protec-

ção contra o sol, óleo para protecção solar, produtos anti-sola-

res, creme anti-solar, creme para protecção contra o sol, anti-

transpirante (cosméticos), antitranspirante, sabão contra a 

transpiração, unguento antirugas, creme anti-rugas, champô an-

tialopecia, óleo dietético antienvelhecimento (sem ser de uso 

medicinal), artigos tonificantes antirachadura (sem ser de uso 

medicinal), preparados para remover o verniz das unhas, cera 

para remover pêlos finos, sabão antitranspirante, preparações 

para remover óleo, creme para remover as rugas, sabões deso-

dorizantes, terebintina para remover a cera, preparações para 

remover a ferrugem, peróxido de hidrogénio em creme (para 

fins cosméticos), creme para a pele (cosméticos), preparações 

para limpeza de superfície dos aparelhos eléctricos, prepara-

ções para limpeza de telefone, loções para permanente, deter-

gentes não para operação de produção e não para uso medici-

nal, preparações para desengordurar não usadas em processos 

de produção, preparações não medicinais para lavagem da 

boca, sais para o banho não medicados, preparações não medi-

cinais para lavagem da boca, bochechos sem ser de uso medici-

nal, preparações não medicinais para lavagem da boca, másca-

ra, máscara em pó, líquido para limpeza da cara, creme facial, 

creme facial (cosméticos), cera para sapateiros, preparações 

para polir sapatos, graxa para sapatos, cera para sapateiros, cera 

para sapatos, máscara para prevenção contra as sardas (sem ser 

de uso medicinal), spray para o cabelo, «mousse» para modelar 

o cabelo, cosméticos para o cabelo, preparações para os cuida-

dos do cabelo (sem ser de uso medicinal), artigos para os cui-

dados do cabelo (sem ser de uso medicinal), máscara para o 

pescoço, creme para o pescoço, perfumaria para bebidas (óleo 

essencial), aromas para bebidas (óleos essenciais), incenso, per-

fumaria, perfumaria (cosméticos), hortelã para perfumaria, 

óleo essencial de perfumaria, madeira odorante, óleo de berga-

nota, perfume, essências de perfume, perfumaria para perfume, 

óleo aromático, sabonete, essência aromática de sabão, aromas, 

óleo essencial aromático, geraniol, aromas, óleo essencial de 

aromas, loções para perfurmar o corpo, máscara de colagénio, 

creme de colagénio para olhos, preparações para perfumar o 

corpo, produtos para o penteado e cuidados do cabelo, óleo 

para as pontas do cabelo, corantes para o cabelo, loções para o 

cabelo, óleo para cabelo, máscara para cabelo, «sprays» para o 

cabelo, laca para o cabelo, creme para o cabelo, tinta para a 

barba, cera para a barba, almíscar (perfumaria), saches para 

perfumar o linho, safrol.
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商標構成：

商標編號：N/44124 類別： 5

申請人：衍生行有限公司，場所：香港新界元朗宏業西街11

號元朗科技中心12樓B室。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/22

產品：三氯甲烷，三碘甲烷，中國人參製品，中式營養食品

（藥用），中式營養飲品（藥用），中式醫藥營養品，中樞神

經系統用藥，中樞神經系統用藥劑，草藥，中草藥膏，中草藥

藥油，中草藥製成品，中藥成藥，中藥成藥口服液，中藥成藥

沖劑，中藥成藥膏布，中藥散，中藥材湯包，中藥沐浴露，中

藥油，中藥眼滴劑，中藥藥材，中藥藥膏，中藥藥酒，中藥製

劑，中藥製粉，中藥貼，中藥酒製劑，中藥飲片，乳糖，乳

脂，乾癬藥劑，乾製藥用菌，人參，人參製品（口服液），人

參製品（片劑），人參製品（粉劑），人參製品（顆粒劑），

人參靈芝孢子粉（藥用食品），人工受精用精液，人用中藥製

劑，人用和獸用微量元素製劑，人用局部性抗黴菌藥品，人用

微量元素製劑，人用殺菌劑，人用生物製劑，人用疫苗，人用

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 124 Classe 5.ª

Requerente: 衍生行有限公司，Sede: 香港新界元朗宏業西街

11號元朗科技中心12樓B室。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/22

Produtos: clorofórmio, iodofórmio, produtos de ginseng da 

China, alimentos dietéticos chineses (para fins farmacêuticos), 

bebidas dietéticas chinesas (para fins farmacêuticos), produtos 

dietéticos chineses com fins medicinais, medicamentos para o 

sistema nervoso central, preparações farmacêuticas para o siste-

ma nervoso central, ervas medicinais, pomada de ervas medici-

nais chinesas, óleo de ervas medicinais chinesas, produtos aca-

bados de ervas medicinais chinesas, medicamentos preparados 

chineses, líquidos para tomar por via oral de medicamentos pre-

parados chineses, infusão de medicamentos preparados chine-

ses, emplastros adesivos de medicamentos preparados chineses, 

medicamentos chineses em pó, sacos de materiais medicinais 

chineses para caldo, loções de banho medicinais chinesas, óleo 

medicinal chinês, gotas medicinais chinesas oftalmológicas, ma-

teriais medicinais chineses, pomada medicinal chinesa, vinho 

medicinal chinês, preparados medicinais chineses, medicamen-

tos chineses em pó, emplastros medicinais chineses, preparados 

de vinho medicinal chinês, bebidas de medicamentos chineses 

em forma de comprimidos, lactose, cremes, preparações farma-

cêuticas para o tratamento da psoríase, fungos secos para uso 

medicinal, ginseng, preparados de ginseng (líquidos para tomar 

por via oral), preparados de ginseng (em comprimido), prepara-

dos de ginseng (em pó), preparados de ginseng (em pílula), pó 

de ginseng e esporos de lingzhi (alimentos farmacêuticos), es-

permas para inseminação artificial, preparados de medicamen-

tos chineses para consumo humano, preparações de microele-

mentos para uso humano e animal, produtos farmacêuticos con-

tra o mofo tópico para uso humano, preparações de microele-

mentos para humano, fungicidas para uso humano, preparações 

biológicas de uso humano, vacinas para uso humano, hormonas 

para uso humano, medicamentos para uso humano, produtos far-

macêuticos para uso humano, óleo medicinal para uso humano, 

líquido antimosquitos para uso humano, emplastros para expelir 

mosquitos de uso humano, plasma sanguíneo sucedâneo, suple-

mentos alimentares para a saúde à base de minerais, suplemen-

tos alimentares para a saúde à base de vitaminas, preparados de 
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荷爾蒙，人用藥，人用藥品，人用藥油，人用防蚊液，人用驅

蚊貼片，代用血漿，以礦物質為主的健康食品補充劑，以維他

命為主的健康食品補充劑，伽瑪血球蛋白製劑，便秘舒緩劑，

保健茶包（中草藥），假牙用瓷料，假牙黏合劑，假牙黏膠

劑，健康營養食品（醫藥用），健康補品（中草藥），健康食

品添加劑（醫用），健神經劑，催生劑，傷風感冒製劑，傷風

油，免疫試驗用藥品，免疫調節藥劑，內服中成藥品，內服保

健藥丸（醫用），內服及外用藥酒，冰箱用吸味包，冰箱除臭

劑（去味劑），凍傷用藥劑，凍傷用藥膏，凍傷藥膏，凍瘡製

劑，出牙劑，分析及醫學用稀釋藥劑，利尿劑，助消化之胰島

激素補充劑，動物用含藥性洗滌劑，動物用殺菌劑，動物用消

毒劑，動物用藥品，動物用衛生製劑，動物用防寄生蟲套圈，

動物用防寄生蟲頸圈，動物蹄用膠合劑，動物蹄用膠黏劑，包

紥繃帶，包紮傷口用繃帶，化學原料藥，化學盥洗室用消毒

劑，化學藥物製劑，化學避孕劑，化學驅蟲驅蚊劑，北美黃蓮

鹼，卵磷脂粉（藥用），卵磷脂顆粒（藥用），去濕茶，去頭

皮屑的藥物製劑，參花消渴茶，參茸，參茸製品，及靈芝孢子

粉（醫用），口服用胎盤素膠囊（醫用），口服疫苗（醫

用），口服藥液，口瘡及飛滋治療蜜劑，口腔止痛劑，口腔消

炎劑，古拉爾氏水（稀次醋酸鉛溶液），可卡因，各類男女催

gama globulina, preparados para aliviar para a prisão de ventre, 

saquetas de chá para protecção da saúde (ervas medicinais chi-

nesas), materiais de porcelana para dentes postiços, adesivos 

para dentes postiços, adesivos para dentes postiços, alimentos 

dietéticos e nutritivos (uso farmacêutico), produtos dietéticos e 

nutritivos (ervas medicinais chinesas), aditivos para alimentos 

dietéticos (para fins medicinais), preparações para fortalecer os 

nervos, preparações para apressar o parto, preparados para a 

constipação e a gripe, óleo para constipação, produtos farma-

cêuticos para o teste de imunidade, preparações farmacêuticas 

para a regulação de imunidade, produtos farmacêuticos para 

uso interno, pílulas para protecção da saúde de uso interno 

(para fins medicinais), vinho medicinal para uso interno e exter-

no, preparações para aspirar os cheiros do frigorífico, desodori-

zantes para frigoríficos (preparações para tirar cheiros), prepa-

rações farmacêuticas para lesão causada por frio, pomada para 

lesão causada por frio, pomada para lesão causada por frio, pre-

parações para frieiras, preparações para a dentição, preparações 

farmacêuticas diluentes para uso em análises e medicinal, pre-

parados diuréticos, suplementos de insulina para a digestão, 

preparações medicinais de lavagem para animais, fungicidas 

para animais, preparados para esterilização para animais, produ-

tos farmacêuticos para animais, preparações sanitárias para ani-

mais, coleiras antiparasitas para animais, coleiras antiparasitas 

para animais, cimento para os cascos de animais, adesivos para 

os cascos de animais, ligaduras, ligaduras para feridas, medica-

mentos de matérias-primas químicas, desinfectantes para lava-

tórios químicos, preparações farmacêutico-químicas, prepara-

ções anticoncepcionais químicas, preparações químicas para ex-

pelir insectos e mosquitos, hidrastina, pó de lecitina (para fins 

farmacêuticos), pílulas de lecitina (para fins farmacêuticos), chá 

dessecante, preparações farmacêuticas para tirar caspas, chá de 

flores de gingseng para tirar a sede, ginseng e cornichos de vea-

do, produtos de ginseng e cornichos de veado e pó de esporos 

de lingzhi (para fins medicinais), cápsulas orais de extracto pla-

centário (para fins medicinais), vacinas orais (para fins medici-

nais), medicamentos líquidos para tomar por via oral, prepara-

ções farmacêuticas para tratamento da úlcera na boca, agente 

analgésico para a cavidade bocal, preparações anti-inflamatórias 

para a cavidade bocal, «goulard water» (solução diluída de sub- 

acetato de chumbo), cocaína, todas as espécies de medicamentos 

afrodisíacos para homens e mulheres, pomada para eliminar o 

pus, medicamentos com mercúrio, suplementos dietéticos com 

minerais, suplementos dietéticos com vitaminas, aditivos dietéti-

cos com proteínas (para fins farmacêuticos), pó dietético com 

proteínas (para fins farmacêuticos), creme com proteínas (para 

fins farmacêuticos), suplementos dietéticos de «antrodia cinna-

momea» com fermento (para fins farmacêuticos), alimentos die-

téticos com ginseng da Montanha Changbai, preparados com 

ópio, fraldas-calça higiénicas para incontinentes, xarope de me-
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情醫藥，吊膿膏，含汞藥劑，含礦物質之營養補充品，含維他

命之營養補充品，含蛋白質之營養添加劑（藥用），含蛋白質

之營養粉（藥用），含蛋白質乳劑（藥用），含酵母菌之樟芝

營養補充劑（藥用），含長白山人參成份的醫用營養食品，含

鴉片製劑，吸收式失禁用尿布褲，咳嗽糖漿（藥用），咳嗽藥

糖（藥用），哺乳用墊，唾液刺激藥品，喘咳膏，嗅鹽，器官

治療劑，土壤消毒劑，土壤消毒製劑，坐瘡藥劑，培養細菌用

的溶劑，培養細菌用的肉湯，填塞牙孔用料，填塞牙模用料，

填牙材料，外傷藥用棉，外用中藥止痛噴劑，外用擦劑（醫

用），外用藥油，外用藥物，外用藥膏，外科包紮物，外科和

矯形用黏固劑，外科或整型外科用骨頭結合物，外科手術用布

（織物），外科手術用無菌布，外科手術用通氣膠布，外科敷

料，外科用潤滑軟膏（醫用），外科用紗布，外科用織物，外

科用肩繃帶，外科移植物（活組織），大蒜油丸（醫用），大

蒜油粉（醫用），大蒜精膠囊（醫用），大豆異黃酮，天然卵

磷脂（醫用），天然大蒜精（藥用），天然營養補充劑（藥

用），失禁吸收襯褲，失禁用尿布，失禁用尿褲，女性衛生

巾，女性衛生用品，婦女陰道灌洗藥劑，嬰兒乳粉，嬰兒奶

粉，嬰兒用含乳麵粉，嬰兒米粉，嬰兒豆奶粉，嬰兒食品，嬰

兒食品罐頭，嬰兒食物，嬰兒麥粉，安眠藥，安神藥劑，小麥

laço para a tosse (para fins farmacêuticos), rebuçados medici-

nais para a tosse (para fins farmacêuticos), «pads» para ama-

mentação, produtos farmacêuticos para estimular a saliva, po-

madas para asma e tosse, «smelling salts», preparações para tra-

tamento de órgãos, desinfectantes para o solo, preparações de-

sinfectantes para o solo, preparações farmacêuticas de acne, so-

lutos para culturas bacteriológicas, caldos para culturas bacte-

riológicas, matérias para chumbar os dentes, matérias para 

chumbar moldes dentários, materiais para chumbar os dentes, 

algodão medicinal para feridas, medicamentos chineses analgé-

sicos em «spray» para uso externo, emborcações para uso exter-

no (para fins medicinais), óleos medicinais para uso externo, 

medicamentos para uso externo, pomadas para uso externo, li-

gaduras cirúrgicas, adesivos cirúrgicos e ortopédicos, combina-

ção cirúrgica e de cirurgia plástica para os ossos, panos para uso 

cirúrgico (tecidos), panos assépticos para uso cirúrgico, adesivos 

ventilados cirúrgicos, material para pensos de uso cirúrgico, un-

guentos para uso cirúrgico (para fins medicinais), pensos para 

uso cirúrgico, tecidos para uso cirúrgico, ligaduras cirúrgicas de 

ombro, implantes cirúrgicos (tecidos vivos), pílulas de óleo de 

alho (para fins medicinais), pó de óleo de alho (para fins medici-

nais), cápsulas de essência de alho (para fins medicinais), produ-

tos de «isoflavone», lecitina natural (para fins medicinais), es-

sência de alho natural (para fins farmacêuticos), suplementos 

dietéticos naturais (para fins farmacêuticos), enchumaços para 

incontinência, fraldas para incontinentes, cuecas para inconti-

nentes, pensos femininos para a menstruação, produtos higiéni-

cos femininos, preparações farmacêuticas para lavagem de vagi-

na feminina, farinha láctea para bebés, leite em pó para bebés, 

farinha com leite para bebés, farinha de arroz para bebés, leite 

de soja em pó para bebés, alimentos para bebés, alimentos enla-

tados para bebés, alimentos para bebés, aveia em pó para bebés, 

soníferos, preparações farmacêuticas tranquilizantes, prepara-

ções de tratamento químico para «smut» de trigo, preparações 

para redução da nicotina (para fins medicinais), pó de «diosco-

rea polystachya» (para fins farmacêuticos), caixas de primeiros 

socorros que contêm medicamentos, cascas de cróton, prepara-

ções para expelir larvas, cordiais (para fins farmacêuticos), subs-

tâncias dietéticas de uso microbiológico, medicamentos cardio-

vasculares, agentes de contraste cardíaco, condutores químicos 

para eléctrodos de aparelho de descrição e registo de electro-

cardiograma, caixas de primeiros socorros (que tenham medica-

mentos), caixas de primeiros socorros (com medicamentos), 

medicamentos para a gripe e a constipação (cápsulas), xarope 

para a gripe, preparações químicas para diagnóstico de gravidez, 

preparados químicos para diagnóstico de gravidez, cuecas de 

papel para adultos, fraldas de papel para adultos, preparações 

de apoio para deixar de fumar, lingotes medicinais de mastiga-

ção para deixar de fumar, insecticidas, preparações farmacêuti-

cas para inibição de crescimento de mofo, creme antibactéria 
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黑穗病化學處理劑，尼古丁減除劑（醫用），山藥粉（藥

用），已裝藥急救箱，巴豆莖皮，幼蟲驅除劑，強心劑（醫

用），微生物用營養物質，心臟血管用藥，心臟顯影劑，心電

圖描記器電極用化學導體，急救箱（已裝藥），急救箱（備好

藥的），感冒傷風素（膠囊），感冒液，懷孕診斷用化學劑，

懷孕診斷用化學製劑，成人紙尿褲，成人紙尿片，戒煙助劑，

戒煙口嚼藥錠，打蟲藥，抑制黴菌生長藥劑，抑菌護手膜（藥

用），抗厭氧性藥品，抗嘔劑，抗尿酸劑，抗帕金森症藥劑，

抗心律不整劑，抗心律不整藥品，抗心絞痛劑，抗惡性腫瘤

劑，抗憂鬱藥劑，抗氧化營養補充劑，抗氧化藥劑，抗汗藥

劑，抗潰瘍藥劑，抗濾過性病原體藥劑，抗牙周病治療劑，抗

生素，抗病毒藥劑，抗痙攣藥，抗痢疾藥劑，抗瘧疾藥劑，抗

癌劑，抗癲癇藥，抗癲癇藥劑，抗組織胺藥劑，抗結核病藥

劑，抗菌素，抗血液栓塞劑，抗過敏藥劑，抗隱花植物製劑，

抗風濕病圈環，抗高血壓藥品，抗齲齒藥劑，拇囊炎襯墊，捕

蒼蠅用黏膠，捕蠅黏膠劑，排毒丸（醫用），排毒生肌膏（膏

藥），排汗藥，控制皮膚色素之生理藥物，提神藥劑，提高人

體免疫力的保健食品（醫用），搽劑，支氣管擴張劑（藥

用），支氣管擴張製劑，放射性藥品，放射線用造影劑（醫

用），散劑（藥用），整腸劑，敷料紗布，敷藥用材料，斑蝥

para protecção das mãos (para fins farmacêuticos), produtos 

farmacêuticos antianaeróbios, preparações antivomitos, prepa-

rações antiuricemias, preparações farmacêuticas contra a doen-

ça de Parkinson, preparações contra o ritmo cardíaco irregular, 

produtos farmacêuticos contra o ritmo cardíaco irregular, pre-

parações antianginas, preparações contra os tumores malignos, 

preparações farmacêuticas antidepressão, preparações de suple-

mentos dietéticos de antioxidação, preparações de antioxidação, 

preparações farmacêuticas antitranspirantes, medicamentos  

antiúlceras, preparações farmacêuticas antivirais, preparações 

para tratamento antiperiodontite, antibióticos, preparações far-

macêuticas antivirais, medicamentos anticonvulsivos, prepara-

ções farmacêuticas contra a disenteria, preparações farmacêuti-

cas antipaludismo, anticancerígenos, medicamentos contra a 

epilepsia, preparações farmacêuticas contra a epilepsia, prepa-

rações farmacêuticas antihistamina, preparações farmacêuticas 

antituberculose, antibióticos, anticoagulante, preparações far-

macêuticas antialergénicas, preparações anticriptogâmicas, cola-

res contra o reumatismo, produtos farmacêuticos antihiperten-

sões, preparações farmacêuticas contra a cárie dentária, protec-

tores de joanetes, cola para capturar moscas, adesivos para cap-

turar moscas, pílulas para eliminação de toxinas (para fins medi-

cinais), creme da pele para eliminar toxinas (pomada), medica-

mentos para a transpiração, medicamentos biológicos para o 

controlo do pigmento da pele, preparações farmacêuticas esti-

mulantes, alimentos dietéticos para aumentar a imunidade do 

corpo humano (para fins medicinais), linimento, preparações 

para dilatar os brônquios (para fins farmacêuticos), preparados 

para dilatar os brônquios, preparados farmacêuticos radioacti-

vos, agentes de contraste radiográficos (para fins medicinais), 

medicamentos em pó (para fins farmacêuticos), preparações 

farmacêuticas para tratamento gastrointestinal, gaze para pen-

sos, materiais para aplicação de medicamentos, pó de cantáridas, 

coxins para menstruação, pensos para menstruação, supositórios 

para menstruação, coxins para menstruação, algodão hemostáti-

co para menstruação, cuecas para a menstruação, pensos higié-

nicos, produtos higiénicos para menstruação, cápsulas de óleo 

de «denthersteraptera» (para fins farmacêuticos), alimentos 

para protecção da saúde produzidos essencialmente por amên-

doas e rebuçados de hortelã-pimenta (para fins medicinais), 

sumo de nêspera (para fins farmacêuticos), pasta de nêspera 

(para fins farmacêuticos), xarope de nêspera (para fins farma-

cêuticos), xarope de frutooligosacáridos (para fins farmacêuti-

cos), supositórios, bolas de algodão (para fins medicinais), algo-

dão (para fins medicinais), cotonetes (para fins medicinais), en-

xofres em forma de barras (desinfectantes), comprimidos de fi-

bras vegetais para emagrecimento (para fins farmacêuticos), bo-

las de cânfora, óleo de cânfora (para fins medicinais), prepara-

ções dietéticas e nutritivas de «antrodia cinnamomea» (para fins 

medicinais), suplementos dietéticos de «antrodia cinnamomea» 
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粉，月經墊，月經帶，月經栓，月經用墊，月經用止血棉，月

經短內褲，月經繃帶，月經衞生用品，月見草油膠囊（藥

用），杏仁、薄荷糖為主要原料製成的保健食品（醫用），枇

杷汁（藥用），枇杷膏（藥用），枇杷露（藥用），果寡糖漿

（藥用），栓劑，棉球（醫用），棉花（醫用），棉花棒（醫

用），棒狀硫黃（消毒劑），植物纖維減肥片（藥用），樟腦

丸，樟腦油（醫用），樟芝營養滋潤劑（醫用），樟芝營養補

充品（醫用），樟芝片（醫用），樟芝發酵液（醫用），樟芝

粉末（醫用），樟芝粒（醫用），樟芝精（醫用），樟芝膠囊

（醫用），樟芝茶（醫用），樟芝錠（醫用），樟芝降血糖

（醫用），橡皮膏，止咳丸，止咳劑，止咳露，止瀉劑，止痛

劑，止痛油，止痛膏，止痛藥，止痛製劑，止癢丸，止癢水，

止血劑，止血散，止血栓，止血用藥劑，止血藥，止血藥條，

殺寄生蟲劑，殺寄生蟲藥，殺微生物劑，殺滅有害動物製劑，

殺真菌劑，殺精子劑，殺菌劑，殺菌啫喱，殺菌濕紙巾，殺菌

用品，殺蟎劑，殺蟲劑，殺蟲噴霧劑，殺蟲產品，殺蟲藥片，

殺蟲藥粒，殺鼠劑，毒藥，毛髮促生劑，氣喘茶，氧氣浴盆，

氨基酸溶液（醫用），水劑（藥用化學製劑），汗足藥，汞軟

膏，污物消毒劑，汽車芳香劑，油劑（傷風油），油劑（清涼

(para fins medicinais), comprimidos de «antrodia cinnamomea» 

(para fins medicinais), líquido de «antrodia cinnamomea» para 

fermentação (para fins medicinais), pó de «antrodia cinnamo-

mea» (para fins medicinais), grânulos de «antrodia cinnamo-

mea» (para fins medicinais), essências de «antrodia cinnamo-

mea» (para fins medicinais), cápsulas de «antrodia cinnamo-

mea» (para fins medicinais), chá «antrodia cinnamomea» (para 

fins medicinais), comprimidos de «antrodia cinnamomea» (para 

fins medicinais), «antrodia cinnamomea» para baixar a glucose 

no sangue (para fins medicinais), esparadrapos, pílulas antitosse, 

preparações farmacêuticas para a tosse, xarope para a tosse, 

preparações antidiarreia, analgésicos, óleo analgésico, pomada 

analgésica, medicamentos analgésicos, preparados analgésicos, 

pílulas anticocegas, líquido para anticocegas, preparações he-

mostáticas, pó hemostático, supositórios hemostáticos, prepara-

ções farmacêuticas para hemóstase, hemostáticos, tiras medici-

nais hemostáticas, preparações para a destruição de parasitas, 

parasiticidas, preparações para matar micróbios, preparações 

para a destruição de animais nocivos, fungicidas, preparações 

para matar espermas, desinfectantes, gel desinfectante, lenços de 

papel molhados desinfectantes, artigos desinfectantes, prepara-

ções para a destruição de ácaros, insecticidas, vaporizadores in-

secticidas, produtos insecticidas, comprimidos insecticidas, grâ-

nulos insecticidas, preparações para matar ratos, tóxicos, estimu-

lantes para o crescimento do cabelo, chá para asma, banheiras 

de oxigénio, solução de amino-ácidos (para fins medicinais), me-

dicamentos líquidos (preparações químicas para fins farmacêu-

ticos), medicamentos para o tratamento de suor dos pés, un-

guentos mercuriais, desinfectantes para a sujidade, fragrâncias 

para automóveis, óleos medicinais (óleo para constipação), óleos 

medicinais (óleo mentolado), óleos medicinais (óleo para reu-

matismo), preparações farmacêuticas para a tosse, preparações 

químicas para tratamento de mangra (mangra do trigo), medi-

camentos para tratamento da asma, cremes para tratamento de 

queimaduras, canetas medicinais para o tratamento de verruga, 

preparações farmacêuticas para o tratamento de hemorróidas, 

preparados para tratamento do sistema nervoso central anor-

mal, produtos farmacêuticos para tratamento do cancro da 

mama, produtos farmacêuticos para tratamento de otopatia de 

humanos, medicamentos para tratamento de otopatia de huma-

nos, produtos farmacêuticos para tratamento da deficiência do 

factor de coagulação, medicamentos para tratamentos dos ór-

gãos respiratórios, cápsulas para tratamento do desconforto da 

garganta, medicamentos para tratamento de disfunção erectora 

funcional, preparações farmacêuticas para tratamento do ritmo 

cardíaco irregular, preparações farmacêuticas para tratamento 

de doenças cardiovasculares, preparações farmacêuticas para 

tratamento do metabolismo, unguento para tratamento de 

queimadura solar, água do mar para banho terapêutico, gaze lí-

quida para tratamento de queimadura, preparações em líquido 
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油），油劑（風濕油），治咳嗽藥，治小麥枯萎病（黑穗病）

的化學製劑，治氣喘藥，治燙傷油膏，治疣藥筆，治痔劑，治

療中樞神經異常製劑，治療乳癌之藥品，治療人類耳疾用藥

品，治療便秘的藥物，治療凝血素元過低之藥品，治療呼吸器

官藥物，治療喉嚨不適之膠囊，治療官能性勃起障礙之藥品，

治療心律不整之藥劑，治療心臟血管疾病之藥劑，治療新陳代

謝治劑，治療曬傷軟膏，治療淋浴用海水，治療燒傷液劑紗

布，治療燒傷液製劑，治療燒傷製劑，治療牙齒藥劑，治療皮

膚病之藥劑，治療血管疾病用血漿補強對抗劑，治療身體痿症

的中成藥，治療青春痘藥劑，治療頭皮藥劑，治療風濕用環，

治糖尿病藥劑，治花柳劑，治葡蚜用化學製劑，治藤蔓病化學

藥劑，治遺尿劑，治頭痛藥品，治頭痛藥條，治頭皮屑的藥

劑，治風濕藥劑，治骨軟劑，泥敷劑，注射用胎盤素（醫

用），注射用葡萄糖（醫用），注射疫苗（醫用），洋參沖

劑，洋地黃甘，洗浴藥劑，洗腎藥劑，浴用氧氣，浴用治療

劑，浴用泥漿，海洋生物鈣（藥用），海藻片（藥用），浸製

藥液，浸泡藥劑，浸藥液的薄紙，浸藥液的衛生紙，浸製藥

液，消化劑（藥用），消毒丸（膠囊）（藥用），消毒劑，消

毒啫喱，消毒棉，消毒水，消毒用品，消毒紙巾，消毒藥水，

para tratamento de queimadura, preparações farmacêuticas 

para tratamento de queimadura, preparações farmacêuticas 

para tratamento de dentes, preparações farmacêuticas para tra-

tamento da dermatose, preparações antagónicas de plasma para 

tratamento de doenças vasculares, medicamentos preparados 

chineses para tratamento de atrofia corporal, preparações far-

macêuticas para tratamento de acne, preparações farmacêuticas 

para o tratamento da caspa, argola para tratamento de reuma-

tismo, preparações farmacêuticas para tratamento de diabetes, 

preparações para tratamento de gonorreia, preparações quími-

cas para o tratamento de filoxera, medicamentos químicos para 

o tratamento de doenças de videira, preparações para tratamen-

to de enuresia, produtos farmacêuticos para o tratamento da 

dor de cabeça, tiras medicinais para o tratamento da dor de ca-

beça, preparações farmacêuticas para o tratamento de caspa, 

emplastros para o tratamento de reumatismo, preparações para 

tratamento de osteomalacia, cataplasmas, extracto placentário 

para injecções (para fins medicinais), glucose para injecções 

(para fins medicinais), vacinas para injecções (para fins medici-

nais), infusão de ginseng da América, digitalina, preparações 

farmacêuticas para banho, preparações farmacêuticas para he-

modiálise, oxigénio para banhos, preparados terapêuticos para o 

banho, lamas para o banho, cálcio de seres vivos oceânicos (para 

fins farmacêuticos), comprimidos de algas (para fins farmacêuti-

cos), líquidos medicinais fabricados por imersão, preparações 

para infusão, papel fino impregnado de líquido medicinal, papel 

higiénico impregnado de líquido medicinal, líquidos medicinais 

fabricados por imersão, digestivos (para fins farmacêuticos), pí-

lulas desinfectantes (cápsulas) (para fins farmacêuticos), desin-

fectantes, gel desinfectante, algodão desinfectante, líquidos de-

sinfectantes, artigos desinfectantes, lenços de papel desinfectan-

tes, medicamentos líquidos desinfectantes, preparações para a 

destruição de animais nocivos, preparações para a destruição de 

plantas nocivas, preparados anti-inflamatórios, medicamentos lí-

quidos anti-inflamatórios, preparações anti-inflamatórias, prepa-

rações anti-inflamatórias e analgésicas, adesivos anti-inflamató-

rios e analgésicos, pílulas para eliminação de hemorróida, «Sio 

Kon Un» (para fins farmacêuticos), descongestionantes, agentes 

supressores de distensão da veia, preparados de linfa (para fins 

farmacêuticos), anticorpo monoclonal da célula de linfócides 

(para fins farmacêuticos), preparações purificantes, preparados 

purificantes (para fins farmacêuticos), óleo do salmão, óleo 

mentolado (para fins medicinais), aditivos (para fins medici-

nais), solutos para eliminar os esparadrapos, preparações farma-

cêuticas para emagrecimento, chá para emagrecimento (para 

fins medicinais), medicamentos para emagrecer, pílulas para 

emagrecimento e diminuir a gordura (para fins farmacêuticos), 

águas termais, preparados para a destruição de «gyrophana la-

crymans», preparações para a destruição de larvas, preparações 

para a destruição de micróbios, preparações para a destruição 
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消滅有害動物製劑，消滅有害植物製劑，消炎劑，消炎藥水，

消炎製劑，消炎鎮痛劑，消炎鎮痛貼布，消痔丸，消肝丸（藥

用），消腫膏，消除靜脈腫脹劑，淋巴液製劑（藥用），淋巴

球細胞單株抗體（藥用），淨化劑，淨化製劑（藥用），深海

鮭魚油，清涼油（醫用），添加劑（醫用），清除橡皮膏溶

劑，減肥用藥劑，減肥茶（醫用），減肥藥，減肥降脂丸（藥

用），溫泉水，滅乾朽真菌製劑，滅幼蟲劑，滅微生物劑，滅

蠅劑，滅鼠劑，滋補品（藥用），漂白粉（消毒），漱口劑

（藥用），漱口水（藥用），潤腸通便的口服液（粉劑）（藥

用），潤腸通便的口服液（顆粒劑）（藥用），濃縮藥粉，濃

縮蛋白質粉（藥用），濕疹藥劑，瀉劑，瀉藥，灌腸劑，炭纖

維移植活體素，烏頭鹼，煙熏錠劑，煙精（殺蟲劑），無菌試

劑（醫療用），煎好的藥，薰蒸棒，薰蒸用棍，薰蒸香錠，燒

傷治療藥劑，燙火藥品，營養滋補劑（藥用），營養片（藥

用），營養補充劑（藥用），營養補充品（藥用），營養補充

膠囊（藥用），營養補劑（藥用），營養補助劑（藥用），營

養食品（藥用），營養食品補充物（藥用），片劑（藥用化學

製劑），牙填料，牙填料劑，牙根管治療劑，牙模用料，牙洞

填充物，牙用光潔劑，牙用氟化藥物，牙用研磨粉，牙用黏合

劑，牙科光潔劑，牙科用印模材料，牙科用橡膠，牙科用汞化

物，牙科用汞合金，牙科用研磨劑，牙科用黏固粉，牙科用黏

de moscas, preparações para a destruição de ratos, suplementos 

nutritivos (para fins farmacêuticos), lixívia em pó (desinfectan-

te), preparações para lavagem bocal (para fins farmacêuticos), 

líquido para lavagem bocal (para fins farmacêuticos), líquidos 

para tomar por via oral para humedecer os intestinos e laxativo 

(em pó) (para fins farmacêuticos), líquidos para tomar por via 

oral para humedecer os intestinos e laxativo (em grânulos) 

(para fins farmacêuticos), medicamentos em pó condensado, 

concentrados de proteínas em pó (para fins farmacêuticos), pre-

parações farmacêuticas de eczemas, laxativos, evacuantes, pre-

parações para enemas, fibra de carbono de transplantação de 

órgãos vivos, aconitina, preparações de comprimidos de fumiga-

ção, extractos de tabaco (insecticidas), reagentes assépticos 

(para uso medicinal), decocções para fins farmacêuticos, bastões 

para fumigação, pau de fumigação, lingote de fumigação, prepa-

rações farmacêuticas para o tratamento de queimaduras, produ-

tos farmacêuticos para queimaduras, preparados tónicos dietéti-

cos (para fins farmacêuticos), pastilhas dietéticas (para fins far-

macêuticos), suplementos dietéticos (para fins farmacêuticos), 

suplementos dietéticos (para fins farmacêuticos), cápsulas de 

suplementos dietéticos (para fins farmacêuticos), tónicos dieté-

ticos (para fins farmacêuticos), suplementos dietéticos (para fins 

farmacêuticos), alimentos dietéticos (para fins farmacêuticos), 

suplementos para alimentos dietéticos (para fins farmacêuticos), 

preparações em comprimido (preparações químicas para uso 

farmacêutico), materiais para chumbar os dentes, preparações 

de matérias para chumbar os dentes, preparações para tratamen-

to do canal da raiz do dente, materiais para os moldes de dentes, 

materiais para chumbar os dentes, preparações para brilho e 

limpeza dos dentes, medicamentos fluoretos para uso dentário, 

pó para polimento dentário, adesivos para dentes, preparações 

para brilho e limpeza de dentes, materiais de estampagem para 

uso dentário, borracha para uso dentário, amálgamas dentária, 

amálgamas dentárias, abrasivos para uso dentário, pó odontoló-

gico para aderir e fixar, laca para dentes, medicamentos odonto-

lógicos, preparações farmacêuticas para odontologia, ligas de 

metais preciosos para uso odontológico, amálgamas dentárias 

de ouro, anestésicos dentais, cera para dentes, cera para uso me-

dicinal, cera para moldes dentários, preparações para estimular 

o crescimento dos dentes, adesivos para dentes, preparações far-

macêuticas para cálculo dental, colostro bovino em comprimi-

dos (para fins farmacêuticos), vacina contra a varíola, óleo para 

exterminação de «tabanidae» (para fins farmacêuticos), prepa-

rações de lavagem para animais domésticos, preparações farma-

cêuticos para cães, detergentes para cães, líquido para lavagem 

de cães, xarope para cães, preparações para expelir insectos dos 

cães, parasiticidas para cães, pó de «Calculus Macacae mulat-

tae» (para fins medicinais), preparados químicos para animais 

(para fins medicinais), aminoácido para animal, detergentes 

para animais, produtos higiénicos para animais, preparados sa-
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膠劑，牙科用藥，牙科用藥劑，牙科用貴重金屬合金，牙科用

金汞合金，牙科用麻醉劑，牙蠟，醫用造型蠟，牙醫製模用

蠟，牙齒生長促進劑，牙齒黏膠劑，牙齒結石用藥劑，牛初乳

片（藥用），牛痘疫苗，牛蠅驅除用油（藥用），牲畜用洗滌

劑，狗用洗淨藥劑，狗用洗滌劑，狗用洗滌液，狗用藥水，狗

用驅蟲劑，狗用驅蟲藥，猴棗散（醫用），獸用化學製劑（醫

用），獸用氨基酸，獸用洗滌劑，獸用衛生用品，獸用衛生製

劑（醫用），獸藥，獸醫用化學製劑，獸醫用油脂，獸醫用洗

液，獸醫用生物製劑，獸醫用藥，獸醫用製劑，獸醫用酶，獸

醫用酶製劑，玉屏風散（藥用），王漿（醫用），玫瑰花（藥

用），珍珠層粉（藥用），珍珠粉（藥用），球根牽牛製瀉

藥，環境衛生用消毒劑，甘汞，甘油磷酸酯，甘草（藥用），

甘香酒（藥物製劑），生化藥品，生物藥品，生理用襯墊，生

髮丸（藥用），生髮水（藥用），生髮精（藥用），生髮膏

（藥用），生髮藥水（藥用），礦物質營養補充品，礦物食品

添加劑，祛風活絡油（藥油），神經安定劑（藥用），神經強

健劑（藥用），神經性頭痛藥品，穀類加工的副產品（醫

用），空氣淨化劑，空氣淨化製劑，空氣清新劑，空氣清淨

劑，空氣清潔劑，竹醋液（醫用），節食或醫藥用澱粉，黏蠅

紙，黏蠅膠，糖尿病人食用的麵包，糖尿病患者用之營養物

（醫用），糜爛性毒劑，紅藥水，紅血球素，納豆膠囊，純中

nitários para veterinários (para fins medicinais), preparações 

veterinárias, preparações químicas para uso veterinário, gordu-

ras para veterinários, líquidos de lavagem para veterinários, pre-

parações biológicas para fins veterinários, medicamentos para 

veterinários, preparações para veterinários, enzimas para veteri-

nários, preparações enzimáticas para veterinários, «yupingfeng-

san» (para fins farmacêuticos), geleia real (para fins medicinais), 

rosas (para fins farmacêuticos), pó de nácar (para fins farmacêu-

ticos), pó de pérolas (para fins farmacêuticos), jalapa, desinfec-

tantes para higiene ambiental, calomelano, glicerofosfato, alca-

çuz (para fins farmacêuticos), elixires (preparações medicinais), 

produtos farmacêuticos químico-biológicos, produtos farmacêu-

ticos biológicos, coxins para menstruação, pílulas para estimular 

o crescimento capilar (para fins farmacêuticos), loções para esti-

mular o crescimento capilar (para fins farmacêuticos), essências 

para estimular o crescimento capilar (para fins farmacêuticos), 

unguento para estimular o crescimento capilar (para fins farma-

cêuticos), gotas para estimular o crescimento capilar (para fins 

farmacêuticos), suplementos dietéticos minerais, aditivos de ali-

mentos minerais, óleo para o tratamento do reumatismo e en-

torse (para fins farmacêuticos), preparações para acalmar os 

nervos (para fins farmacêuticos), preparações para fortalecer os 

nervos (para fins farmacêuticos), medicamentos para dor neuro-

pática da cabeça, produtos subordinados de grãos processados 

(para fins medicinais), preparações para purificar o ar, prepara-

dos para purificar o ar, preparações para refrescar o ar, prepara-

ções para refrescar o ar, preparações para limpeza do ar, vinagre 

de bambú (para fins medicinais), amido para a dieta ou uso far-

macêutico, adesivos para capturar moscas, cola para capturar 

moscas, pão comestível para diabéticos, substâncias dietéticas 

para diabéticos (para fins medicinais), vesicantes, mercurocro-

mo, hemoglobina, cápsulas de «Natto», desinfectantes de ar de 

medicamentos chineses puros, pó de esporos partidos de «ling-       

zhi» puro (para fins medicinais), preparações para cultivar bacté-

rias, intermediários para cultivar bactérias, tóxico de bactérias, 

pomada para tratamento da ferida de tropeção (para fins farma-

cêuticos), anestesia por via dérmica, preparados multiminerais, 

multivitaminas, comprimidos de «chlorella» (para fins farma-

cêuticos), pó de «chlorella» (para fins farmacêuticos), grânulas 

de «chlorella» (para fins farmacêuticos), comprimidos de «chlo-

rella» (para fins farmacêuticos), pílulas vitamínicas, produtos de 

saúde vitamínicos, preparações vitamínicas, comprimidos vita-

mínicos, cápsulas vitamínicas, suplementos vitamínicos, compri-

midos de vitamina e cálcio, preparados vitamínicos, forros de 

cuecas higiénicas apertadas (higiénico), medicamentos para a 

prisão de ventre, adesivos para suturar as feridas da pele, medi-

camentos para contracção do útero (para fins medicinais), pen-

sos, materiais para pensos (para fins medicinais), produtos far-

macêuticos para pensos, pó de fibras para emagrecimento (para 

fins medicinais), gotas para os ouvidos (para fins farmacêuticos), 
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藥空氣殺菌劑，純靈芝破壁孢子粉（醫用），細菌培養劑，細

菌培養媒介，細菌毒藥，絆創膏（藥用），經皮輸給之麻醉

劑，綜合礦物質製劑，綜合維他命，綠藻片（藥用），綠藻粉

（藥用），綠藻粒（藥用），綠藻錠（藥用），維他命丸，維

他命健康產品，維他命劑，維他命片，維他命膠囊，維他命補

充劑，維他命鈣片，維生素製劑，緊身內褲襯裡（衛生用），

緩和便秘的藥物，縫合皮膚傷口用膠布，縮子宮藥（醫用），

繃帶，繃敷材料（醫用），繃敷藥品，纖維減肥粉（醫用），

耳用滴劑（藥用），肉蓯蓉（藥用），肉食果蔬罐頭（嬰兒

用），肌肉關節疼痛治痛功效的藥油，肌肉鬆弛劑（藥用），

肝炎檢驗試劑，肝臟保護藥劑，肝藥，肥皂樟腦搽劑，胃丸，

胃乳（醫用），胃藥，胎盤素膠囊（醫用），胎盤誘導藥（醫

用），胡蘿蔔素（醫用），胰島素製劑（醫用），胺基酸製劑

（醫用），能吸附的填塞物，脈管擴大劑（醫用），脫脂棉，

腎氣丹（醫用），腐蝕性筆，腦保健品（醫用），腳戴除雞眼

環，腳用止汗劑，腸胃中成藥品，腹膜滲析藥液，膏劑（藥

用），膏布（藥用），膏藥，膠囊（藥用），膠布，膠布石

膏，膽汁排泄藥，臟器保存灌流液之人工血液（醫用），臟器

治療劑（醫用），臨床用脂質注射液（醫用），臨床試驗用製

劑（醫用），興奮劑（醫用），芥子敷劑紙，芥子泥敷劑，芥

子膏藥，芥子膏藥紙，芥末膏藥，花旗參，花粉類營養品（醫

«herba cistanches» (para fins farmacêuticos), frutas e legumes 

enlatados (para bebés), óleo medicinal com efeito de tratamen-

to de dores dos músculos e articulações, relaxadores de múscu-

los (para fins farmacêuticos), reagentes de controlo de hepatite, 

preparações farmacêuticas para cuidado do fígado, medicamen-

tos hepáticos, preparações de sabão de cânfora para aplicar, pí-

lulas para o estômago, «alugel» (para fins medicinais), medica-

mentos para o estômago, cápsulas de extracto placentário (para 

fins medicinais), revulsivos de placentas (para fins medicinais), 

caroteno (para fins medicinais), preparados de insulina (para 

fins medicinais), preparados de aminoácidos (para fins medici-

nais), recheios absorvedores, preparações para dilatação vascu-

lar (para fins medicinais), algodão hidrófilo, pílulas de «shenqi» 

(para fins medicinais), bastões cáusticos, substâncias dietéticas 

para o cérebro (para fins medicinais), anilhas para calos para os 

pés, antitranspirantes para os pés, preparados e produtos farma-

cêuticos chineses gastrointestinais, fluído diálise para hemodiáli-

se, preparações farmacêuticas em pomada (para fins farmacêuti-

cos), emplastro adesivo (para fins farmacêuticos), pomadas, cáp-

sulas (para fins farmacêuticos), fitas adesivas, fitas adesivas de 

gesso, medicamentos para excretar o bile, sangue artificial da 

solução de perfusão para conservação de entranhas (para fins 

medicinais), preparados para tratamento de entranhas (para fins 

medicinais), injecções de lípido para uso clínico (para fins medi-

cinais), preparações para testes clínicos (para fins medicinais), 

estimulantes (para fins medicinais), papéis com cataplasmas de 

mostarda, cataplasmas de mostarda, pomada de mostarda, papel 

com pomada de mostarda, pomada de mostarda, ginseng da 

América, produtos dietéticos de pólen (para fins medicinais), 

pílulas de óleo de camélia (para fins medicinais), preparações 

de chá (para fins farmacêuticos), saquetas de chá (para fins far-

macêuticos), produtos herbários (para fins farmacêuticos), ervas 

medicinais, chá de ervas medicinais (para fins farmacêuticos), 

produtos de ervas medicinais (para fins farmacêuticos), prepa-

rações hormonais (para fins medicinais), cápsulas de «poly-

saccharides» do cogumelo (para fins farmacêuticos), cápsu-

las do micélio do cogumelo (para fins farmacêuticos), salsapar-

rilha (para fins medicinais), essências de sementes de uva (para 

fins farmacêuticos), «carbolineum» (para a destruição de parasi-

tas), óleo de hortelã (para fins medicinais), hortelã-pimenta 

(para fins medicinais), mentol (para fins medicinais), mentol, 

placas de incensos (medicamentos herbários chineses), «spiruli-

na» (algas em espiral) (para fins farmacêuticos), comprimidos de 

«spirulina» (para fins farmacêuticos), pó de «spirulina» (para fins 

farmacêuticos), grânulos de «spirulina» (para fins farmacêuti-

cos), extractos de «spirulina» (para fins farmacêuticos), compri-

midos de «spirulina» (para fins farmacêuticos), cápsulas de pro-

dutos farmacêuticos, medicamentos em pó, materiais medicinais, 

almofadas medicinais, xaropes, óleos medicinais, água do mar 

para banho medicinal, jujubas medicinais, comprimidos, cápsulas 



11594 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

用），苦茶油丸（醫用），茶劑（藥用），茶包（藥用），草

本製品（藥用），草藥，草藥茶（藥用），草藥製品（藥

用），荷爾蒙製劑（醫用），菇蕈多醣體膠囊（藥用），菇蕈

菌絲體膠囊（藥用），菝葜（醫用），葡萄籽精華素（藥

用），蒽油（殺寄生蟲用），薄荷油（醫用），薄荷精（醫

用），薄荷腦（醫用），薄荷醇，熏香片（中草藥），藍藻

（螺旋藻片）（藥用），藍藻片（藥用），藍藻粉（藥用），

藍藻粒（藥用），藍藻精（藥用），藍藻錠（藥用），藥品膠

囊，藥散，藥材，藥枕，藥水蚕，藥油，藥浴用海水，藥浸

棗，藥片，藥物膠囊，藥物飲料，藥用乙醚，藥用乙醛，藥用

乙醛（中醫藥藥酒），藥用保健營養產品，藥用兒茶，藥用助

消化劑，藥用化學製劑，藥用口服液，藥用口香糖，藥用喉

片，藥用喉糖，藥用噴劑，藥用大黃根，藥用小蘇打，藥用或

醫用水劑，藥用或醫用片劑，藥用或醫用膏劑，藥用或醫用貼

劑，藥用或醫用酊劑，藥用搽劑，藥用木炭，藥用杏仁乳，藥

用松節油，藥用栓劑，藥用根塊植物，藥用桉樹，藥用桉樹

腦，藥用棓酸，藥用植物，藥用植物根，藥用植物飲品，藥用

樹皮，藥用氧化鎂，藥用氨基酸，藥用水合氯醛，藥用沉澱

泥，藥用消毒劑，藥用溴，藥用營養品，藥用牛奶酵素，藥用

甘草粉，藥用甲醛，藥用的草藥飲料，藥用皮膚膏，藥用真菌

提取物，藥用硝酸氧鉍，藥用硫華，藥用碘，藥用碘化物，藥

para medicamentos, bebidas medicinais, éteres para fins farma-

cêuticos, aldeídos para fins farmacêuticos, aldeídos para fins far-

macêuticos (vinho medicinal chinês), produtos dietéticos para 

cuidado da saúde de fins farmacêuticos, chá para crianças de uso 

medicinal, digestivos para fins farmacêuticos, preparações quí-

micas para fins farmacêuticos, medicinais para tomar por via 

oral, pastilhas elásticas para fins farmacêuticos, pastilhas para a 

garganta de fins farmacêuticos, rebuçados para a garganta de 

fins farmacêuticos, «sprays» medicinais, raíz de ruibardo para 

fins farmacêuticos, soda para fins farmacêuticos, medicamentos 

líquidos para fins farmacêuticos ou medicinais, comprimidos 

para fins farmacêuticos ou medicinais, preparações farmacêuti-

cas em pomada para fins farmacêuticos ou medicinais, emplas-

tros medicinais para fins farmacêuticos ou medicinais, tinturas 

para fins farmacêuticos ou medicinais, linimento para fins far-

macêuticos, carvão para fins farmacêuticos, leite de amêndoa 

para fins farmacêuticos, terebintina para fins farmacêuticos, su-

positórios para fins farmacêuticos, raízes para fins farmacêuticos, 

eucalipto para fins farmacêuticos, eucalipto para fins farmacêu-

ticos, ácido gálico para fins farmacêuticos, plantas para fins far-

macêuticos, raízes de plantas para fins farmacêuticos, bebidas de 

vegetais para fins farmacêuticos, cascas de árvore para fins far-

macêuticos, magnésia para fins farmacêuticos, aminoácido para 

fins farmacêuticos, cloral hidratado para fins farmacêuticos, 

lama medicinal, desinfectantes para fins farmacêuticos, bromo 

para fins farmacêuticos, substâncias dietéticas para fins farma-

cêuticos, fermentos lácticos para fins farmacêuticos, pó de alca-

çuz para fins farmacêuticos, formaldeído para fins farmacêuticos, 

bebidas de medicamentos herbáceas para fins farmacêuticos, 

cremes para a pele de fins farmacêuticos, extractos de fungo 

para fins farmacêuticos, nitrato básico de bismuto para fins far-

macêuticos, flores de enxofre para fins farmacêuticos, iodo para 

fins farmacêuticos, iodeto para fins farmacêuticos, vinagre de 

bambú para fins farmacêuticos, açúcar para fins farmacêuticos, 

confeitaria para fins farmacêuticos, substâncias essenciais fibro-

sas para fins farmacêuticos, éteres de celulose para fins farma-

cêuticos, alimentos saudáveis de emagrecimento para fins far-

macêuticos, borracha para fins farmacêuticos, pílulas para fins 

farmacêuticos, cápsulas para fins farmacêuticos, adesivos para 

fins farmacêuticos, colódio para fins farmacêuticos, mostarda 

para fins farmacêuticos, cáusticos para fins farmacêuticos, chá 

para fins farmacêuticos, saquetas de chá para fins farmacêuticos, 

ervas medicinais para fins farmacêuticos, chá de ervas medici-

nais para fins farmacêuticos, extractos de lúpulo para fins farma-

cêuticos, lupulina para fins farmacêuticos, alimentos nutritivos 

para o corpo de fins farmacêuticos, preparações para o cuidado 

da pele para fins farmacêuticos, unguentos para fins farmacêuti-

cos, gaiacol para fins farmacêuticos, vinho para fins farmacêuti-

cos, creme de tártaro para fins farmacêuticos, éster para fins far-

macêuticos, fermentos para fins farmacêuticos, ácidos para fins 
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用竹醋液，藥用糖，藥用糖果，藥用纖維素脂，藥用纖維素

醚，藥用纖體健康食品，藥用膠，藥用膠丸，藥用膠囊，藥用

膠布，藥用膠棉，藥用芥末，藥用苛性鹼，藥用茶，藥用茶

包，藥用草藥，藥用草藥茶，藥用蛇麻子浸膏，藥用蛇麻腺，

藥用補身食品，藥用護膚劑，藥用軟膏，藥用鄰甲氧基苯酚，

藥用酒，藥用酒石乳劑，藥用酯，藥用酵素，藥用酸，藥用醋

酸乳，藥用醋酸鹽，藥用針劑，藥用鈉鹽，藥用鉍製劑，藥用

錠劑，藥用鎮靜油，藥用食品，藥用飲料，藥用香料，藥用魚

粉，藥用鷄精，藥用鹼性碘化物，藥用麥角，藥用麵粉，藥用

龍膽，藥粉，藥膏，藥膏藥品，藥膠囊，藥茶，藥草，藥草製

品，藥製糖果，藥製糖果（醫用），藥貼，藥貼膠布，藥酒，

蘆薈（醫用），蟲草精（醫用），蚊怕水，蚊香，蛋白牛奶，

蛋白質之營養添加劑（醫用），蛋白質營養補充品（醫用），

蛋白質片（醫用），蛋白質粉（醫用），蜂王精（醫用），蜂

皇漿（醫用），蜂膠（醫用），蜂蜜（醫用），蟲草精華（醫

用），蟲草膠囊（醫用），血液製品（醫用），血清，血清療

法用藥劑，血清醫療藥劑，血漿，血球蛋白注射劑（醫用），

血管收縮劑（醫用），血紅蛋白，血紅蛋白元，血色蛋白元，

衛生口罩（醫用），衛生墊，衛生女褲，衛生栓，衛生棉，衛

生棉墊，衛生棉條，衛生止血棉塞，衛生毛巾帶（毛巾），衛

生消毒劑，衛生球，衛生用品及藥品，衛生短內褲，衛生緊身

內褲，衛生繃帶，衛生襯褲，衛生護墊，衣服和紡織品用除臭

farmacêuticos, acetatos de alumínio para fins farmacêuticos, 

acetatos para fins farmacêuticos, injecções medicinais, sais de 

sódio para fins farmacêuticos, preparados de bismuto para fins 

farmacêuticos, preparações de comprimidos para fins farma-

cêuticos, óleo calmante para fins farmacêuticos, alimentos para 

fins farmacêuticos, bebidas para fins farmacêuticos, perfumaria 

para fins farmacêuticos, peixe em pó para fins farmacêuticos, 

essência de galinha para fins farmacêuticos, iodetos alcalinos 

para fins farmacêuticos, ergotina para fins farmacêuticos, fari-

nha para fins farmacêuticos, «radix gentianae» para fins farma-

cêuticos, pó medicinal, pomadas, pomada e produtos medici-

nais, cápsulas medicinais, chá medicinal, ervas medicinais, pro-

dutos de ervas medicinais, confeitaria medicinal, confeitaria 

medicinal (para fins medicinais), emplastros medicinais, fitas 

adesivas de emplastros medicinais, vinho medicinal, aloé vera 

(para fins medicinais), extractos de «cordyceps sinensis» (para 

fins medicinais), repelentes de mosquitos, incensos contra mos-

quitos, leite albuminoso, aditivos dietéticos de proteínas (para 

fins medicinais), suplementos nutritivos de proteína (para fins 

medicinais), comprimidos de proteína (para fins medicinais), 

proteína em pó (para fins medicinais), geleia real (para fins me-

dicinais), geleia real (para fins medicinais), «propolis» (para 

fins medicinais), mel (para fins medicinais), essências de «cor-

dyceps sinensis» (para fins medicinais), cápsulas de «cordyceps 

sinensis» (para fins medicinais), produtos de sangue (para fins 

medicinais), soros, medicamentos soroterápicos, preparações 

farmacêuticas de soro, plasma sanguíneo, injecções de hemo-

globina (para fins medicinais), preparações de contracção vas-

cular (para fins medicinais), hemoglobina, hematogénico, he-

matogénico, máscaras higiénicas (para fins medicinais), coxins 

higiénicos, calças higiénicas para senhoras, tampões higiénicos, 

pensos higiénicos, pensos sanitários, tampões para a menstrua-

ção, tampões de algodão higiénicas para hemóstase, toalhas hi-

giénicas (toalhas), desinfectantes para fins higiénicos, bolas hi-

giénicas, produtos higiénicos e farmacêuticos, cuecas higiénicas, 

cuecas higiénicas apertadas, pensos higiénicos, cuecas higiéni-

cas, «pads» higiénicos, desodorizantes para vestuários e produ-

tos têxteis, medicamentos tónicos, substâncias dietéticas suple-

mentares (para fins farmacêuticos), bebidas de suplementos 

dietéticos (para fins farmacêuticos), tónicos dietéticos (para 

fins farmacêuticos), produtos nutritivos (para fins farmacêuti-

cos), material para chumbar os dentes, materiais para chumbar 

os dentes, cera dentária, medicamentos tónicos em pílulas para 

os rins, tónicos (para fins medicinais), tónicos (medicamentos), 

pílulas de tónico hemático (para fins medicinais), preparações 

de tónico hemático (para fins medicinais), substâncias cultiva-

das para fabrico de micróbios, comprimidos do complexo de 

aminoácido (para fins medicinais), comprimidos da vitamina do 

complexo B, comprimidos da vitamina do complexo C, produ-

tos de ginseng da América, medicamentos ocidentais, matérias-
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劑，補健藥，補充營養品（藥用），補充營養飲料（藥用），

補劑（藥用），補品（藥用），補牙材料，補牙材料牙蠟，補

腎丸，補藥（醫用），補藥（藥），補血丸（醫用），補血劑

（醫用），製微生物用培養物，複合氨基酸片（醫用），複合

維生素B片，複合維生素C片，西洋參製品，西藥，西藥之原料

藥，西藥劑，西藥品，西藥藥丸，西藥藥膏布，解毒丸（醫

用），解毒片（醫用），解熱劑，解熱藥劑，解熱退燒劑，調

節血壓的茶葉製品（醫用），調經丸，護墊，護膚藥劑，貼劑

（藥用化學製劑），貼劑（醫用），賴氨酸鹽（醫用），贅瘤

預防劑（醫用），超音波診斷用傳導液，跌打擦劑，跌打膏

藥，跌打藥丸，跌打藥油，跌打酒，跌打酒（藥用），跌打風

濕膏（膏藥），車用香座（非個人用除臭劑），輕便藥箱（已

裝藥的），輕瀉劑，農藥，退燒藥，通便劑，通氣膠布，造血

劑，避孕栓劑，避孕藥，酸痛跌打損傷敷藥，醫學用試管內診

斷劑，醫用X光造影劑，醫用三碘甲烷，醫用佐藥，醫用健康

營養食品，醫用催乾劑，醫用冷敷貼布，醫用凝膠，醫用凡士

林，醫用化學製劑，醫用南美牛奶菜的乾皮，醫用卵磷脂，醫

用去垢劑，醫用及獸醫用細菌學研究製劑，醫用及獸醫用細菌

製劑，醫用口服液，醫用口服藥品，醫用口香糖，醫用同位

素，醫用喹啉，醫用填料，醫用奎寧，醫用安果斯都拉樹皮，

醫用微生物培養劑，醫用或獸醫用化學試劑，醫用或獸醫用微

生物培養基，醫用或獸醫用微生物培養體，醫用或獸醫用微生

物製劑，醫用手鐲，醫用指環，醫用放射性物質，醫用敷料，

-primas de medicamentos ocidentais, medicamentos ocidentais, 

produtos farmacêuticos ocidentais, pílulas de medicamentos 

ocidentais, emplastros de medicamentos ocidentais, pílulas an-

tídotos (para fins medicinais), comprimidos antídotos (para fins 

medicinais), preparações antipiréticas, preparações farmacêuti-

cas antipiréticas, preparações antipiréticas e febrífugos, produ-

tos de folhas de chá para regular a pressão (para fins medici-

nais), pílulas para regular a menstruação, «pads», preparações 

farmacêuticas para cuidado da pele, emplastros medicinais 

(preparados químicos para uso farmacêutico), emplastros me-

dicinais (para fins medicinais), hidroclórido de lisina (para fins 

medicinais), preparações antineoplasma (para fins medicinais), 

líquido condutivo para diagnóstico ultrasónico, embrocações 

de endireita, pomada de endireita, pílulas de endireita, óleo 

medicinal para endireita, vinho de endireita, vinho de endireita 

(para fins farmacêuticos), pomada de endireita e reumatismo 

(pomada), potpourri para veículos (desodorantes não de uso 

pessoal), caixas de medicamentos portáteis (que tenham medi-

camentos), laxativos, insecticidas, febrífugos, laxativos, adesivos 

ventilados, preparações para fabricação de sangue, supositórios 

de anticoncepção, contraceptivos, pensos medicinais para dori-

do, contusões motivadas por quedas ou pancada e ferida, agen-

tes de diagnóstico «in vitro» para uso medicinal, agentes de 

contraste radiográficos para fins medicinais, iodofórmio para 

fins medicinais, coadjuvantes para fins medicinais, alimentos 

dietéticos para cuidados de saúde de fins medicinais, secantes 

para fins medicinais, adesivos de aplicação fria para fins medici-

nais, gelatinas medicinais, vaselina para fins medicinais, prepa-

rados químicos para fins medicinais, casca de condurango para 

fins medicinais, lecitina para fins medicinais, detergentes para 

fins medicinais, preparações de estudo de bacteriologia para 

fins medicinais e veterinários, preparações de bactéria para fins 

medicinais e veterinários, líquidos para tomar por via oral para 

fins medicinais, medicamentos orais para fins medicinais, pasti-

lhas elásticas para fins medicinais, isótopos para fins medicinais, 

quinoleína para fins medicinais, materiais para chumbar de fins 

medicinais, quinino para fins medicinais, cascas de angustura 

para fins medicinais, preparações de cultura de micro-organis-

mos para fins medicinais, reagentes químicos para fins medici-

nais ou veterinários, meio de cultura de microorganismos para 

fins medicinais ou veterinários, corpo de cultura de micro-orga-

nismos para fins medicinais ou veterinários, preparações de mi-

cróbios para fins medicinais ou veterinários, pulseiras para fins 

medicinais, anéis para fins medicinais, substâncias radiológicas 

para fins medicinais, materiais para pensos de fins medicinais, 

supositórios para fins medicinais, algodão para fins medicinais, 

linho para fins medicinais, cânfora para fins medicinais, óleo de 

cânfora para fins medicinais, esparadrapos para fins medicinais, 

creme medicinal solúvel na água para lubrificar a pele para ve-

rificação, preparações analgésicas para fins medicinais, gases 
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醫用栓劑，醫用棉，醫用棉絨，醫用樟腦，醫用樟腦油，醫用

橡皮膏，醫用檢查用水溶性潤膚凍膏，醫用止痛製劑，醫用氣

體，醫用氧，醫用水蛭，醫用油，醫用油脂，醫用浴劑，醫用

浸液，醫用淋浴鹽，醫用減肥茶，醫用漱口劑，醫用漱口水，

醫用潤髮脂，醫用澱粉酶，醫用激素，醫用煙熏草藥，醫用煙

藥草，醫用無煙草香煙，醫用無煙葉香煙，醫用薰蒸製劑，醫

用營養品，醫用營養添加劑，醫用營養物品，醫用營養補充

品，醫用營養食品，醫用營養食物，醫用營養飲料，醫用牙用

光潔劑，醫用甘油，醫用生物製劑，醫用生物鹼，醫用發酵乳

劑，醫用白朊製劑，醫用白朊食品，醫用眼罩，醫用破斧木，

醫用碘酊，醫用礦泉水，醫用糖果，醫用糖漿，醫用繃帶，醫

用膠，醫用膠布，醫用膠帶，醫用芥子油，醫用芥末軟膏，醫

用苦木藥，醫用茴香，醫用葡萄糖，醫用蓖麻油，醫用薄荷，

醫用藤黃，醫用藥丸，醫用藥油，醫用藥物，醫用藥膏，醫用

藥草，醫用蛋白質，醫用血，醫用衛生製劑，醫用製藥，醫用

角叉萊，醫用診斷劑，醫用診斷製劑，醫用過氧化氫，醫用酒

石，醫用酒精，醫用酚（苯），醫用酵素，醫用酶，醫用酶製

劑，醫用金雞納樹皮，醫用針劑，醫用鉀鹽，醫用鐳，醫用陀

螺狀羯布羅香油（香膏），醫用雜酚油，醫用電解質製劑，醫

用頭痛藥品，醫用頭髮增長劑，醫用食慾抑制劑，醫用食物營

養製劑，醫用食用營養製劑，醫用飼料添加劑，醫用香煙，醫

para fins medicinais, oxigénio para fins medicinais, sanguessu-

gas para fins medicinais, óleo para fins medicinais, gordura para 

fins medicinais, preparações de banho para fins medicinais, pre-

parações medicinais, sais de banho para fins medicinais, chá 

para emagrecimento para fins medicinais, preparações para en-

xaguar a boca para fins medicinais, líquido para lavagem bocal 

para fins medicinais, gordura condicionadora de cabelo para 

fins medicinais, diástase para fins medicinais, hormonas para 

fins medicinais, medicamentos herbários de fumigação para fins 

medicinais, ervas para fumar para fins medicinais, cigarros sem 

tabaco para fins medicinais, cigarros sem folha de tabaco para 

fins medicinais, preparados de fumigação para fins medicinais, 

substâncias dietéticas para fins medicinais, aditivos dietéticos 

para fins medicinais, substâncias dietéticas para fins medicinais, 

suplementos dietéticos para fins medicinais, comidas dietéticas 

para fins medicinais, alimentos dietéticos para fins medicinais, 

bebidas dietéticas para fins medicinais, preparações medicinais 

para brilho e limpeza dos dentes, glicerina para fins medicinais, 

preparados biológicos para fins medicinais, alcalóides para fins 

medicinais, emulsões fermentativas para fins medicinais, prepa-

rados albuminosos para fins medicinais, alimentos albuminosos 

para fins medicinais, máscaras para olhos de fins medicinais, 

quebracho para fins medicinais, tintura para fins medicinais, 

água mineral para fins medicinais, confeitaria para fins medici-

nais, xaropes para fins medicinais, ligaduras para fins medici-

nais, borracha para fins medicinais, adesivos para fins medici-

nais, fitas adesivas para fins medicinais, óleo de mostarda para 

fins medicinais, unguentos de mostarda para fins medicinais, 

«guassia» para fins medicinais, funcho para fins medicinais, glu-

cose para fins medicinais, óleo de rícino para fins medicinais, 

hortelã para fins medicinais, gomas-gutas para fins medicinais, 

pílulas para fins medicinais, óleo para fins medicinais, farma-

cêuticos para fins medicinais, pomadas para fins medicinais, er-

vas para fins medicinais, proteínas para fins medicinais, sangue 

para fins medicinais, preparados sanitários para fins medicinais, 

medicamentos para fins medicinais, musgo da Irlanda para fins 

medicinais, preparações de diagnóstico para fins medicinais, 

preparados de diagnóstico para fins medicinais, peróxido de hi-

drogénio para fins medicinais, tártaro para fins medicinais, álco-

ol medicinal, fenol (benzeno) para fins medicinais, fermentos 

para fins medicinais, enzima para fins medicinais, preparados 

enzimáticos para fins medicinais, quinquina para fins medici-

nais, injecções para fins medicinais, sais de potássio para fins 

medicinais, rádio para fins medicinais, bálsamo de gurjum para 

fins medicinais, creosoto para fins medicinais, preparados elec-

trólitos para fins medicinais, produtos farmacêuticos para o tra-

tamento da dor de cabeça para fins medicinais, produtos para 

dar volume ao cabelo para fins medicinais, supressores de ape-

tite para fins medicinais, preparações dietéticas alimentares 

para fins medicinais, preparados dietéticos alimentares para 
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用香膏，醫用骨筋藥丸，醫用鹽，醫用麝香草酚，醫用麥乳精

飲料，醫用鼴鼠皮，醫療用凝膠，醫療用口腔洗淨劑，醫療用

古柯鹼，醫療用塞藥，醫療用微生物用營養物質，醫療用放射

性物質，醫療用放射線造影劑，醫療用斑蝥酸鹽粉，醫療用杏

仁乳劑，醫療用橡皮膏，醫療用氣體，醫療用氯化銨錠劑，醫

療用油，醫療用洗淨劑，醫療用浴劑，醫療用浴泥，醫療用浴

鹽，醫療用消化劑，醫療用溫泉水，醫療用烏頭鹼，醫療用煙

草，醫療用石灰製劑，醫療用碘，醫療用碘酊，醫療用磷酸甘

油，醫療用礦泉水，醫療用糖，醫療用紗布，醫療用膠，醫療

用膠帶，醫療用芥末油，醫療用茴香，醫療用荷爾蒙，醫療用

葡萄糖，醫療用血液，醫療用衛生輔助材料及用品，醫療用制

酸劑，醫療用診斷劑，醫療用造影劑，醫療用酒石，醫療用酒

精，醫療用鎮痛軟膏，醫療用雪茄，醫療用顯影劑，醫療用香

膠製劑，醫療用骨頭結合劑，醫療用鹽，醫療用麥芽乳，醫療

用黴菌，醫療診斷用造影劑，醫療食品，醫藥中間體，醫藥

丸，醫藥原藥，醫藥擦劑，醫藥敷料，醫藥松節油，醫藥營養

品，醫藥用乾製食用菌，醫藥用亞麻仁（粉），醫藥用亞麻

子，醫藥用亞麻子餅粉，醫藥用保健飲品，醫藥用品，醫藥用

日曬傷劑，醫藥用日防曬劑，醫藥用曬傷劑，醫藥用杏仁牛

奶，醫藥用松節油，醫藥用松脂油，醫藥用果膠，醫藥用櫻桃

李樹皮，醫藥用沖劑飲品，醫藥用泥漿，醫藥用洗劑，醫藥用

fins medicinais, preparações aditivas de forragem para fins me-

dicinais, tabaco para fins medicinais, bálsamos para fins medici-

nais, pílulas para ossos e músculos de fins medicinais, sais para 

fins medicinais, timol para uso medicinal, bebidas de leite com 

malte para fins medicinais, molesquim para uso medicinal, gela-

tinas para uso medicinal, abstergente bocal para uso medicinal, 

cocaína para uso medicinal, supositório para uso medicinal, 

substâncias dietéticas de uso microbiológico para uso medici-

nal, substâncias radioactivas para uso medicinal, agentes de 

contrastes de radiografia para uso medicinal, pó de «cantharidi-

nate» para uso medicinal, creme de amêndoas para uso medici-

nal, esparadrapos para uso medicinal, gases para uso medicinal, 

pastilhas de sal amoníaco para uso medicinal, óleo para uso 

medicinal, detergentes para uso medicinal, preparações de ba-

nho para uso medicinal, lamas de banho para uso medicinal, 

sais para o banho de uso medicinal, digestivos para uso medici-

nal, águas termais para fins medicinais, aconitina para uso me-

dicinal, tabaco para fins medicinais, preparados calcários para 

uso medicinal, iodo para uso medicinal, tinturas para uso medi-

cinal, glicerofosfatos para uso medicinal, água mineral para uso 

medicinal, açúcar para uso medicinal, gaze para pensos para 

uso medicinal, borrachas para uso medicinal, fitas adesivas para 

uso medicinal, óleo de mostarda para uso medicinal, funchos 

para uso medicinal, hormonas para uso medicinal, glucose para 

uso medicinal, sangue para uso medicinal, materiais e artigos 

de apoio higiénico para uso medicinal, antiácido para uso me-

dicinal, preparados de diagnóstico para uso medicinal, agentes 

de contraste de imagem para uso medicinal, tártaro para uso 

medicinal, álcool para uso medicinal, unguento analgésico para 

uso medicinal, charutos para uso medicinal, agentes de contras-

te para uso medicinal, preparados de bálsamos uso medicinal, 

combinação medicinal para os ossos, sais para uso medicinal, 

leite maltado para uso medicinal, mofos para uso medicinal, 

agentes de contraste de imagem para diagnósticos e uso medi-

cinal, alimentos medicinais, intermediários medicinais, pílulas 

medicinais, medicamentos originais, embrocações medicinais, 

material para pensos de uso farmacêutico, terebintina medici-

nal, produtos dietéticos para uso farmacêutico, fungos secos co-

mestíveis para uso medicinal, linhaça para uso farmacêutico 

(pó), linhaça para uso farmacêutico, farinha de linhaça para uso 

farmacêutico, bebidas saudáveis para uso farmacêutico, artigos 

medicinais, preparações farmacêuticas para o tratamento de 

queimadura solar, protectores solares para uso farmacêutico, 

preparações farmacêuticas para o tratamento de queimadura 

solar, leite com amêndoa para uso farmacêutico, terebintina 

para uso farmacêutico, terebintina para uso farmacêutico, gela-

tinas para uso medicinal, cascas de mirabólano para uso farma-

cêutico, bebidas de infusão para uso farmacêutico, lamas para 

uso farmacêutico, loções para uso farmacêutico, soluções de la-

vagem para uso farmacêutico, carbonos activados para uso far-
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洗液，醫藥用活性碳，醫藥用潔劑，醫藥用澱粉，醫藥用牛奶

發酵劑，醫藥用甘草，醫藥用甘草莖，醫藥用石灰製劑，醫藥

用磷酸鹽，醫藥用糖漿，醫藥用紅樹皮，醫藥用胃蛋白酶，醫

藥用腐蝕（桿）劑，醫藥用腖，醫藥用芥末，醫藥用苯酚，醫

藥用茴香油，醫藥用草本，醫藥用草本製成品，醫藥用薄荷，

醫藥用蜂花水，醫藥用酒石，醫藥用酚（苯），醫藥用酵母，

醫藥用酵母菌，醫藥用錠劑，醫藥用顆粒沖劑，醫藥用麥片，

醫藥用麥芽，醫藥製劑，野生西洋參製品，金銀花（醫用），

鈣片，鈣粉（醫用），鈣質及維他命D製劑，鈣質維他命製

劑，鉛水，鎮定劑，鎮痛劑，鎮靜劑，鎮靜藥，鐵鋅鈣葉酸片

（醫用），關節內視鏡手術用玻尿酸（醫用），關節炎藥（醫

用），防寄生蟲製劑，防尿製劑，防日曬藥膏，防疫用藥劑，

防腐劑，防腐棉，防虻油，防蚊產品（藥用），防蛀劑，防蛀

油，防蛀牙用藥劑，防蛀紙，防風濕手鐲，防風濕指環，防風

濕病圈環（醫用），降糖沖劑（藥用），降膽固醇藥劑，除口

臭藥，除尿酸劑（藥用），除牙斑藥劑，除草劑，除藻劑，除

蛞蝓劑，除蟲菊粉，除銹劑，除雞眼藥物，除黴化學製劑，陰

道清洗液，隱形眼鏡保存液，隱形眼鏡清洗液，隱形眼鏡清潔

劑，隱形眼鏡清潔液，隱形眼鏡用洗淨劑，隱形眼鏡用溶液，

隱形眼鏡酵素清潔片，雙氧水（醫用），雞眼治療藥，雞眼藥

膏，雪梨膏（醫用），靈芝（藥用），靈芝丸（藥用），靈芝

孢子粉（藥用），靈芝提取物（藥用），靈芝片（藥用），靈

macêutico, preparações de lavagem para uso farmacêutico, 

amido para uso farmacêutico, preparações fermentantes de lei-

te de vaca para uso farmacêutico, alcaçuz para uso farmacêuti-

co, bastões de alcaçuz para uso farmacêutico, preparados de cal 

para uso farmacêutico, fosfatos para uso farmacêutico, xaropes 

de uso farmacêutico, cascas de mangue para uso farmacêutico, 

pepsinas para uso farmacêutico, mordentes para uso farmacêu-

tico (barras), peptonas para uso farmacêutico, mostarda para 

uso farmacêutico, benzeno-fenol medicinal, óleo de funcho 

para uso farmacêutico, herbáceos medicinais, produtos herbá-

ceos para uso farmacêutico, menta para uso farmacêutico, água 

de Melissa para uso farmacêutico, tártaro para uso farmacêuti-

co, fenol (benzeno) para uso farmacêutico, levedura para uso 

farmacêutico, fermento para uso farmacêutico, preparações de 

comprimidos para uso farmacêutico, grânulas para uso farma-

cêutico, flocos de aveia para uso farmacêutico, malte para uso 

farmacêutico, preparados medicinais, produtos de «ginseng» 

ocidental silvestre, madressilva japonesa (lonicera japonica) 

(para fins medicinais), comprimidos de cálcio, cálcio em pó 

(para fins medicinais), preparados de cálcio e vitamina D, pre-

parados de cálcio e vitamina, «lead water», tranquilizantes, 

analgésicos, calmantes, sedativos, comprimidos de ferro, zinco, 

cálcio e ácido fólico (para fins farmacêuticos), ácido hialuróni-

co para endoscopia operatória de articulações (para fins farma-

cêuticos), medicamentos de artrites (para fins farmacêuticos), 

preparações farmacêuticas antiparasitas, preparações farma-

cêuticas para problema urinário, pomadas de protecção solar 

para fins medicinais, preparações farmacêuticas contra a epide-

mia, anti-sépticos, algodão anti-séptico, óleo para a prevenção 

de tavão, produtos antimosquitos (para fins farmacêuticos), 

preparações contra carcomer, óleo para a prevenção de traças, 

preparações farmacêuticas contra a cárie dentária, papel para a 

prevenção de traças, pulseiras antireumatismo, anéis anti-reu-

matismo, argolas antireumatismo (para fins farmacêuticos), in-

fusão para diminuição da glucose (para fins farmacêuticos), 

preparações farmacêuticas para redução de colesterol, desodo-

rizantes orais, preparações para eliminar a uricemia (para fins 

farmacêuticos), preparações farmacêuticas para retirar a placa 

dental, herbicidas, preparações para a exterminação de algas, 

preparações para a exterminação de lesmas, pó de piretro, her-

bicidas, medicamentos para tirar os calos no pé, preparados 

para exterminação dos mofos, líquidos para lavagem de vagina, 

solução para conservação de lentes de contacto, solução de la-

vagem para lentes de contacto, preparações de limpeza para 

lentes de contacto, soluções de limpeza para lentes de contacto, 

preparações de lavagem para lentes de contacto, soluções para 

lentes de contacto, comprimidos de fermento para limpeza das 

lentes de contacto, peróxido de hidrogénio (para fins medici-

nais), medicamentos para tratamento de calos no pé, pomada 

para calos no pé, pastas de xerez (para fins farmacêuticos), ling-
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芝精（藥用），靈芝精丸（藥用），靈芝精粉（藥用），靈芝

膠囊（藥用），靈芝茶（藥用），靈芝藥品，非個人用除臭

劑，面皰治療藥劑，預防頭髮脫落用藥劑，頭痛用藥品，頭皮

屑治療藥劑，類固醇，類固醇藥膏，風濕油（藥用），風濕膠

布（藥用），風濕鎮痛藥，飛滋止痛劑（藥用），食慾壓抑劑

（醫用），食用植物纖維（非營養性），食用營養藥片，食用

菌提取物（醫用），香港腳藥膏，馬錢子，馬錢子鹼，驅昆蟲

劑，驅梅毒劑（醫用），驅腸蟲藥，驅蚊貼，驅蟲劑，驅蟲劑

（人或獸用），驅蟲用香，驅蟲藥，驅風油（藥用），驅風跌

打酒（藥用），驗孕製劑，驗孕試劑（醫用），骨膠原（醫

用），骨骼用藥，高含量羊胎素（藥用），高含量魚油，高麗

人參，高麗人參製品，魚油，魚油丸，魚油膠囊，魚粉營養補

充品，魚肝油，鮫魚油丸，鮫魚油膠囊，鮭魚油，鮭魚油丸，

鮭魚油膠囊，鯊魚軟骨粉，鯊魚軟骨素膠囊（粉），鯊魚軟骨

素製劑，鯊魚軟骨膠製劑，鰻魚髓油丸，鴉片，鴉片製劑，麻

醉劑，麻醉劑（局麻藥），麻醉劑（麻醉藥），麻醉藥，黏鼠

板，黨參，鼠藥，鼻敏感丸（藥用），齒槽潰膿藥。

商標構成：

zhi (para fins farmacêuticos), pílulas de lingzhi (para fins far-

macêuticos), pó de esporos de lingzhi (para fins farmacêuticos), 

extractos de lingzhi (para fins farmacêuticos), lingzhi em com-

primido (para fins farmacêuticos), extractos de lingzhi (para 

fins farmacêuticos), pílulas de extracto de lingzhi (para fins far-

macêuticos), extracto de lingzhi em pó (para fins farmacêuti-

cos), cápsulas de lingzhi (para fins farmacêuticos), chá de ling- 

zhi (para fins farmacêuticos), produtos farmacêuticos de ling- 

zhi, desodorizantes não para uso pessoal, preparações farmacêu-

ticas para o tratamento de borbulhas, preparações farmacêuti-

cas para prevenir a perda do cabelo, produtos farmacêuticos 

para a dor de cabeça, preparações farmacêuticas para trata-

mento da caspa, esteróides, pomada de esteróides, óleo para 

reumatismo (para fins farmacêuticos), fitas adesivas para reu-

matismo (para fins farmacêuticos), anódinos de reumatismo, 

analgésicos para a úlcera na boca (para fins farmacêuticos), su-

pressores de apetite (para fins farmacêuticos), fibras vegetais 

comestíveis (não de natureza dietética), comprimidos dietéticos 

comestíveis, extractos de fungos (para fins medicinais), pomada 

do pé de atleta, noz vómica, brucina, repelentes de insectos, 

preparações para exterminação do sífilis (para fins farmacêuti-

cos), vermífugos, adesivos para expelir mosquitos, preparações 

para expelir insectos, preparações para expelir insectos (para 

uso humano ou animal), incensos para expelir insectos, parasi-

ticidas, «koi fong iao» (para fins farmacêuticos), «koi fong tit ta 

chao» (para fins farmacêuticos), preparados para diagnóstico 

da gravidez, reagentes para diagnóstico da gravidez (para fins 

medicinais), colagénio (para fins farmacêuticos), medicamentos 

para ossos, placentário de cabra de alta proporção (para fins 

farmacêuticos), óleo de peixe de alta proporção, ginseng da Co-

reia, produtos de ginseng da Coreia, óleos de peixe, pílulas de 

óleos de peixe, cápsulas de óleos de peixe, suplementos dietéti-

cos de peixe em pó, óleo de fígado de bacalhau, pílulas de óleo 

de tubarão, cápsulas de óleo de tubarão, óleo de salmão, pílulas 

de óleo de salmão, cápsulas de óleo de salmão, cartilagem de 

tubarões em pó, cápsulas da cartilagem de tubarões (pó), pre-

parados da cartilagem de tubarões, preparados da cartilagem 

de tubarões, pílulas do óleo da medula de enguias, ópio, prepa-

rados de ópio, anestésicos, anestésicos (anestésicos locais), 

anestésicos, anestésicos, placas adesivas para ratos, «radix codo-

nopsis», venenos para a destruição de ratos, pílulas de rinite 

alérgica (para fins farmacêuticos), medicamentos de periodon-

tite.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/44125 類別： 35

申請人：衍生行有限公司，場所：香港新界元朗宏業西街11

號元朗科技中心12樓B室。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/22

服務：互聯網上的在線廣告、人體用藥之零售、代理產品之

經銷、代理進出口服務、便利商店、個人護理產品銷售、傳銷

公司服務、冬蟲草零售出入口代理服務、出版宣傳刊物、分類

廣告、化妝品零售、商業廣告、在互聯網提供廣告服務、在互

聯網提供產品的宣傳活動、在網上推銷（替他人）、在線零售

服務、報章廣告設計、嬰兒護理用品銷售代理服務、室外廣

告、代理廣告、代理宣傳、張貼廣告、批發中西藥物、批發日

用品、推銷（替他人）、撰寫產品宣傳資料及說明書、替他人

推銷產品、替他人作採購商品或服務、淋浴用品之批發、淋浴

用品之零售、清潔用品之分銷、清潔用品之批發、清潔用品之

零售、為他人促銷產品服務、進出口代理、醫用營養食物的出

入口代理、醫用西方草藥健康食品的出入口代理、醫用西方草

藥健康食品之零售、醫藥品之零售、銷售保健食品、銷售靈芝

類產品、零售化妝品、零售護膚品、食品、健康食品及飲料零

售服務。

商標構成：

商標編號：N/44130 類別： 9

申請人：Compulink Management Center, Inc., 3545 Long 

Beach Boulevard, Long Beach, CA 90807, U.S.A.

Marca n.º N/44 125 Classe 35.ª

Requerente: 衍生行有限公司，Sede: 香港新界元朗宏業西街

11號元朗科技中心12樓B室。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/22

Serviços: publicidade on-line na Internet, venda a retalho de 

medicamentos para uso humano, distribuição de mercadorias 

de agenciamento, serviços de agenciamento de importação e ex-

portação, lojas de conveniência; venda de produtos de cuidado 

pessoal, serviços de agência de marketing multinível, serviços de 

agenciamento de importação e exportação de venda a retalho 

de «cordyceps sinensis», edição de publicações de propaganda, 

anúncios classificados, venda a retalho de cosméticos, publici-

dade comercial, fornecimento de serviços de publicidade na 

Internet, fornecimento de actividade publicitária de produtos 

na Internet, promoção de venda na rede (por conta de outrem), 

serviços de venda a retalho on-line, desenho de publicidade de 

jornal, serviços de agenciamento de venda de produtos para 

cuidado dos bebés, publicidade exterior, agências publicitárias, 

agenciamento de publicidade, afixação de publicidade, venda 

por grosso de medicamentos chineses e ocidentais, venda por 

grosso de artigos de uso diário, promoção de venda (por conta 

de outrem), escrita de informações publicitárias e de prospec-

tos para mercadorias, promoção de venda de mercadorias para 

terceiros, fazer compras de mercadorias ou serviços por conta 

de outrem, venda por grosso de produtos para o duche, venda 

a retalho de produtos para o duche, distribuição de artigos de 

limpeza, venda por grosso de artigos de limpeza, venda a reta-

lho de artigos de limpeza, serviços de promoção de vendas por 

conta de outrem, agenciamento de importação e exportação, 

agenciamento de importação e exportação de alimentos dietéti-

cos de uso medicinal, agenciamento de importação e exportação 

de alimentos para a saúde de medicamento herbário ocidental 

para uso medicinal, venda a retalho de alimentos para a saúde 

de medicamento herbário ocidental para uso medicinal, venda 

a retalho de produtos farmacêuticos, venda de alimentos para 

protecção da saúde, venda de produtos de tipo de «lingzhi», 

venda a retalho de cosméticos, venda a retalho de produtos para 

cuidado da pele, serviços de venda a retalho de alimentos, ali-

mentos para a saúde e bebidas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 130 Classe 9.ª

Requerente: Compulink Management Center, Inc., 3545 Long 

Beach Boulevard, Long Beach, CA 90807, U.S.A.
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國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/22

產品：資訊管理，記錄管理，商業程序管理，系統活動的監

察及文件和影像管理，儲存及修復，包括於互聯網及內聯網基

礎上的文件和影像管理，出版，儲存及修復用電腦軟件。

商標構成：

商標編號：N/44131 類別： 24

申請人：Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Via 

Roma 99/100, 13835 Trivero, Biella, Italy.

國籍：意大利

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/22

產品：紡織品，不屬別類的紡織品，如羊毛及已梳理的布

料，天然及人造纖維布料，純棉及混合及紡織布料，法蘭絨布

料及織品，亞麻布料及織品，絲織布料及織品，化學合成布料

及織品，床單及桌布。

商標構成：

商標編號：N/44132 類別： 44

申請人：Toni & Guy Holdings Limited, 19 Doughty Street, 

London, WC1N 2PL, United Kingdom.

國籍：英國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/22

服務：理髮店服務；髮廊服務；美容院服務；與頭髮及理髮

店有關的資訊服務；與頭髮及理髮店有關的專業顧問服務；出

租美容院及理髮店用設備及儀器。

商標構成：

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/22

Produtos: software informático para gestão de informação, 

gestão de registos, gestão de processos comerciais, monitoriza-

ção de actividades de sistema e para gestão de documentos e 

imagens, armazenamento e recuperação, incluindo gestão de 

documentos e imagens com base em Internet e Intranet, publi-

cação, armazenamento e recuperação.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 131 Classe 24.ª

Requerente: Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Via 

Roma 99/100, 13835 Trivero, Biella, Italy.

Nacionalidade: italiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/22

Produtos: têxteis, têxteis não incluídos noutras classes, nomea-

damente tecidos de lã e carda, tecidos naturais e fibras artificiais, 

tecidos de algodão puro e misturado e têxtil, tecidos de flanela e 

têxtil, tecidos de linho e têxteis, tecidos de seda e têxtil, tecidos 

sintéticos e têxtil, cobertas para cama e mesa.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 132 Classe 44.ª

Requerente: Toni & Guy Holdings Limited, 19 Doughty 

Street, London, WC1N 2PL, United Kingdom.

Nacionalidade: inglesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/22

Serviços: serviços de cabeleireiro; serviços de salão de ca-

beleireiro; serviços de salão de beleza; serviços de informação 

relativos aos cabelos e cabeleireiros; serviços profissionais de 

consulta em relação aos cabelos e cabeleireiros; aluguer de apa-

relhos e instrumentos para salão de beleza e cabeleireiros.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/44133 類別： 9

申請人：劉珂君，場所：中國廣東省珠海市香洲區吉大水灣

路309號704房。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/22

產品：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。

商標構成：

顏色之要求：銀色。

商標編號：N/44160 類別： 6

申請人：希迪嘜百捷（香港）有限公司，場所：香港灣仔謝

斐道84-88號華美粵海酒店行政大樓一樓A，B室。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/24

產品：保險櫃；現金保險箱；金屬錢盒；金屬錢箱；普通金

屬盒。

商標構成：

顏色之要求：金色。

商標編號：N/44161 類別： 14

申請人：希迪嘜百捷（香港）有限公司，場所：香港灣仔謝

斐道84-88號華美粵海酒店行政大樓一樓A，B室。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/24

Marca n.º N/44 133 Classe 9.ª

Requerente: 劉珂君，Sede: 中國廣東省珠海市香洲區吉大水

灣路309號704房。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/22

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de 

medida, de sinalização, de verificação (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino, instrumentos e aparelhos para o 

tratamento, a interrupção, a transmissão, a acumulação, a regu-

lação ou o controlo de electricidade, aparelhos para gravação, 

comunicação e reprodução de som e imagens, suportes de regis-

to magnético, discos para gravação, distribuidores automáticos e 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas registra-

doras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento 

das informações e computador, extintores.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: prateado.

Marca n.º N/44 160 Classe 6.ª

Requerente: 希迪嘜百捷（香港）有限公司，Sede: 香港灣仔

謝斐道84-88號華美粵海酒店行政大樓一樓A，B室。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/24

Produtos: cofres-fortes; cofres para numerário; caixas metá-

licas para dinheiro; cofres metálicos para dinheiro; estojos em 

metais comuns.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado.

Marca n.º N/44 161 Classe 14.ª

Requerente: 希迪嘜百捷（香港）有限公司，Sede: 香港灣仔

謝斐道84-88號華美粵海酒店行政大樓一樓A，B室。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/24
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產品：閙鐘；鐘錶盒；錶盒（禮品）；小飾物（首飾）；計

時器（手錶）；鐘盒；鐘；電子鐘錶；控制時鐘；金剛石；耳

環；金線（珠寶）；珠寶（首飾）；首飾盒；鑰匙圈（小飾物

或短鏈飾物）；珍珠（珠寶）；戒指（首飾）；錶帶；錶殼；

錶鏈；錶；手錶。

商標構成：

顏色之要求：金色。

商標編號：N/44162 類別： 16

申請人：希迪嘜百捷（香港）有限公司，場所：香港灣仔謝

斐道84-88號華美粵海酒店行政大樓一樓A，B室。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/24

產品：目錄冊；繪畫筆；自來水筆；手冊；筆尖；筆盒；鋼

筆尖；鋼筆擦淨器；鋼筆桿；鋼筆（辦公用品）；鋼筆；毛

筆；文具盒（全套）。

商標構成：

顏色之要求：金色。

商標編號：N/44163 類別： 35

申請人：希迪嘜百捷（香港）有限公司，場所：香港灣仔謝

斐道84-88號華美粵海酒店行政大樓一樓A，B室。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/24

服務：會計；對購買定單進行行政處理；廣告；商業評估；

商業專業諮詢；商業資訊；商業詢價；商業調查；商業研究；

特許經營的商業管理；商業行情代理；將信息編入電腦資料

庫；成本價格分析；貨物展出；樣品散發；電腦文檔管理；進

Produtos: despertadores; estojos para relojoaria; estojos para 

relógios (para presentes); ornamentos pequenos (bijutaria); cro-

nógrafos (relógios de pulso); estojos de relógios; relógios; relo-

joaria electrónica; relógios de controlo; diamantes; brincos; fios 

de ouro (joalharia); joalharia (bijutaria); caixas de jóias; chavei-

ros (ornamentos pequenos ou ornamentos de corrente curta); 

pérolas (joalharia); anéis (bijutaria); correias para relógios; cai-

xas para relógios; correntes para relógios; relógios; relógios de 

pulso.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado.

Marca n.º N/44 162 Classe 16.ª

Requerente: 希迪嘜百捷（香港）有限公司，Sede: 香港灣仔

謝斐道84-88號華美粵海酒店行政大樓一樓A，B室。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/24

Produtos: catálogos; lápis para pintar; canetas de tinta perma-

nente; manuais; aparos para escrever; caixas para lápis; aparos 

para canetas; limpadores para canetas; porta-pena; canetas 

(artigos de escritório); canetas; pincéis para escrita; caixa para 

papelaria (conjuntos completos).

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado.

Marca n.º N/44 163 Classe 35.ª

Requerente: 希迪嘜百捷（香港）有限公司，Sede: 香港灣仔

謝斐道84-88號華美粵海酒店行政大樓一樓A，B室。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/24

Serviços: contabilidade; processamento administrativo de 

encomendas; publicidade; avaliação comercial; consultadoria 

comercial profissional; informação comercial; solicitação de 

cotação comercial; investigação comercial; pesquisa comercial; 

gestão comercial de «franchising»; agenciamento de situação co-

mercial; compilação de informações na base de dados de com-
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出口代理；開發票；市場研究；為廣告或推銷提供模特；戶外

廣告；人員招收；為零售目的在通訊媒體上展示商品；價格比

較服務；替他人推銷；商業櫥窗佈置。

商標構成：

顏色之要求：金色。

商標編號：N/44164 類別： 43

申請人：鄺超瑜，場所：澳門大堂巷10號B地下。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/24

服務：餐飲服務。

商標構成：

顏色之要求：紅色，黑色，白色，啡色，黃色，如圖所示。

商標編號：N/44165 類別： 36

申請人：中國投資擔保有限公司，場所：中國北京市海澱區

西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/24

服務：保險、金融服務、資本投資、貿易清算（金融）、不

動產代理、經紀、擔保、信託、典當、基金投資。

商標構成：

putadores; análise de preço de custo; exposição de mercadorias; 

distribuição de exemplares; gestão de arquivos de documentos 

informáticos; agenciamento de importação e exportação; emis-

são de facturas; estudo de mercado; fornecimento de modelos 

para publicidade ou para promoção de vendas; publicidade ao 

ar livre; recrutamento de pessoal; apresentação de mercadoria 

em meios de comunicação para fins de venda a retalho; serviços 

de comparação de preços; promoção de vendas por conta de 

outrem; decoração de montras comerciais.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: dourado.

Marca n.º N/44 164 Classe 43.ª

Requerente: Kuong Chio U, Sede: 澳門大堂巷10號B地下。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/24

Serviços: serviços de restauração.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: vermelho, preto, branco, castanho, 

amarelo, tal como representados na figura.

Marca n.º N/44 165 Classe 36.ª

Requerente: 中國投資擔保有限公司，Sede: 中國北京市海澱

區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/24

Serviços: seguros, serviços financeiros, investimentos de capi-

tais, liquidações de negócios (financeiras), agências imobiliárias, 

corretagem, garantias, serviços fiduciários, penhoras, investimen-

tos de fundos.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/44166 類別： 36

申請人：中國投資擔保有限公司，場所：中國北京市海澱區

西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/24

服務：保險、金融服務、資本投資、貿易清算（金融）、不

動產代理、經紀、擔保、信託、典當、基金投資。

商標構成：

商標編號：N/44167 類別： 36

申請人：中國投資擔保有限公司，場所：中國北京市海澱區

西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/24

服務：保險、金融服務、資本投資、貿易清算（金融）、不

動產代理、經紀、擔保、信託、典當、基金投資。

商標構成：

商標編號：N/44168 類別： 36

申請人：中國投資擔保有限公司，場所：中國北京市海澱區

西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/24

服務：保險、金融服務、資本投資、貿易清算（金融）、不

動產代理、經紀、擔保、信託、典當、基金投資。

商標構成：

Marca n.º N/44 166 Classe 36.ª

Requerente: 中國投資擔保有限公司，Sede: 中國北京市海澱

區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/24

Serviços: seguros, serviços financeiros, investimentos de capi-

tais, liquidações de negócios (financeiras), agências imobiliárias, 

corretagem, garantias, serviços fiduciários, penhoras, investimen-

tos de fundos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 167 Classe 36.ª

Requerente: 中國投資擔保有限公司，Sede: 中國北京市海澱

區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/24

Serviços: seguros, serviços financeiros, investimentos de capi-

tais, liquidações de negócios (financeiras), agências imobiliárias, 

corretagem, garantias, serviços fiduciários, penhoras, investimen-

tos de fundos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 168 Classe 36.ª

Requerente: 中國投資擔保有限公司，Sede: 中國北京市海澱

區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/24

Serviços: seguros, serviços financeiros, investimentos de capi-

tais, liquidações de negócios (financeiras), agências imobiliárias, 

corretagem, garantias, serviços fiduciários, penhoras, investimen-

tos de fundos.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/44169 類別： 36

申請人：中國投資擔保有限公司，場所：中國北京市海澱區

西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/24

服務：保險、金融服務、資本投資、貿易清算（金融）、不

動產代理、經紀、擔保、信託、典當、基金投資。

商標構成：

商標編號：N/44170 類別： 36

申請人：中國投資擔保有限公司，場所：中國北京市海澱區

西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/24

服務：保險、金融服務、資本投資、貿易清算（金融）、不

動產代理、經紀、擔保、信託、典當、基金投資。

商標構成：

商標編號：N/44171 類別： 36

申請人：中國投資擔保有限公司，場所：中國北京市海澱區

西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/24

服務：保險、金融服務、資本投資、貿易清算（金融）、不

動產代理、經紀、擔保、信託、典當、基金投資。

商標構成：

Marca n.º N/44 169 Classe 36.ª

Requerente: 中國投資擔保有限公司，Sede: 中國北京市海澱

區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/24

Serviços: seguros, serviços financeiros, investimentos de capi-

tais, liquidações de negócios (financeiras), agências imobiliárias, 

corretagem, garantias, serviços fiduciários, penhoras, investimen-

tos de fundos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 170 Classe 36.ª

Requerente: 中國投資擔保有限公司，Sede: 中國北京市海澱

區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/24

Serviços: seguros, serviços financeiros, investimentos de capi-

tais, liquidações de negócios (financeiras), agências imobiliárias, 

corretagem, garantias, serviços fiduciários, penhoras, investimen-

tos de fundos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 171 Classe 36.ª

Requerente: 中國投資擔保有限公司，Sede: 中國北京市海澱

區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/24

Serviços: seguros, serviços financeiros, investimentos de capi-

tais, liquidações de negócios (financeiras), agências imobiliárias, 

corretagem, garantias, serviços fiduciários, penhoras, investimen-

tos de fundos.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/44178 類別： 42

申請人：澳門創新科技中心股份有限公司，場所：澳門殷皇

子大馬路43-53A號澳門廣場7樓。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/29

服務：科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，工業分

析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開發。

商標構成：

顏色之要求：紅色、綠色、藍色（如圖所示）。

商標編號：N/44179 類別： 35

申請人：澳門創新科技中心股份有限公司，場所：澳門殷皇

子大馬路43-53A號澳門廣場7樓。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/29

服務：廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

商標構成：

顏色之要求：紅色、綠色、藍色（如圖所示）。

商標編號：N/44180 類別： 42

申請人：澳門創新科技中心股份有限公司，場所：澳門殷皇

子大馬路43-53A號澳門廣場7樓。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/29

服務：科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，工業分

析與研究，計算機硬件的設計與開發。

Marca n.º N/44 178 Classe 42.ª

Requerente: 澳門創新科技中心股份有限公司，Sede: 澳門殷

皇子大馬路43-53A號澳門廣場7樓。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/29

Serviços: serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e 

projectos relacionados com os mesmos, serviços de análise e 

pesquisa industrial, design e desenvolvimento de hardware e 

software para computadores.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: vermelho, verde, azul (tal como re-

presentados na figura).

Marca n.º N/44 179 Classe 35.ª

Requerente: 澳門創新科技中心股份有限公司，Sede: 澳門殷

皇子大馬路43-53A號澳門廣場7樓。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/29

Serviços: publicidade, gestão comercial, administração comer-

cial, serviços de escritório.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: vermelho, verde, azul (tal como re-

presentados na figura).

Marca n.º N/44 180 Classe 42.ª

Requerente: 澳門創新科技中心股份有限公司，Sede: 澳門殷

皇子大馬路43-53A號澳門廣場7樓。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/29

Serviços: serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e pro-

jectos relacionados com os mesmos, serviços de análise e pes-

quisa industrial, design e desenvolvimento de hardware para 

computadores.
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商標構成：

顏色之要求：綠色、藍色（如圖所示）。

商標編號：N/44181 類別： 35

申請人：澳門創新科技中心股份有限公司，場所：澳門殷皇

子大馬路43-53A號澳門廣場7樓。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/29

服務：廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

商標構成：

顏色之要求：綠色、藍色（如圖所示）。

商標編號：N/44182 類別： 35

申請人：成都紅旗連鎖有限公司，場所：中國四川省成都市

高新區西區迪康大道7。

國籍：中國

活動：商業

申請日期：2009/07/27

服務：廣告，戶外廣告，樣品散發，替他人推銷，商業管理

和組織諮詢，組織商業或廣告展覽。

商標構成：

商標編號：N/44183 類別： 43

申請人：Westin Hotel Management, L.P., 1111 Westchester 

Avenue, White Plains, New York 10604, United States of 

America.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: verde, azul (tal como representados 

na figura).

Marca n.º N/44 181 Classe 35.ª

Requerente: 澳門創新科技中心股份有限公司，Sede: 澳門殷

皇子大馬路43-53A號澳門廣場7樓。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/29

Serviços: publicidade, gestão comercial, administração comer-

cial, serviços de escritório.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: verde, azul (tal como representados 

na figura).

Marca n.º N/44 182 Classe 35.ª

Requerente: Chengdu Red Flag Chain Co., Ltd., N.º  7 Dikang 

Boulevard, West High-Technology Zone, Chengdu City, Sichuan 

Province, China.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/27

Serviços: publicidade, publicidade ao ar livre, distribuição de 

exemplares, promoção de vendas por conta de outrem, consul-

tadoria de gestão e organização comerciais, organização de ex-

posições comerciais ou de publicidade.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 183 Classe 43.ª

Requerente : West in Hotel Management , L.P. , 1111 

Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, United 

States of America.
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國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/27

服務：臨時住宿；酒店服務，汽車酒店服務，汽車旅館及渡

假酒店服務；事宜指導及提供會議和事宜用設施；餐廳、酒

吧、休閒室、雞尾酒廊、咖啡廳及雞尾酒服務；提供食品和飲

料服務；酒店門房服務；為會議及宴會提供設施；為討論會及

展覽會提供設施；酒店及渡假酒店、餐廳及酒吧的營運；全屬

第43類。

商標構成：

顏色之要求：字母Q為藍色，字母b為紅色/粉紅色，字母a為

黃色。

商標編號：N/44184 類別： 33

申請人：華資行有限公司，場所：Flat 11, 19th Floor, Block 

D, Villa Lotto, 18 Broadwood Road, Happy Valley, Hong Kong 

SAR.

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/27

產品：含酒精的飲料（啤酒除外）。

商標構成：

商標編號：N/44185 類別： 5

申請人：天津達仁堂京萬紅藥業有限公司，場所：中國天津

市西青區大明道20號。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/27

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/27

Serviços: acomodação temporária; serviços de hotel, motel, 

motor inn e pousadas; realização de eventos e provisão de ins-

talações para reuniões e eventos; serviços de restaurante, bar, 

salas de estar públicas («lounges»), salas de cocktail, cafés e 

cocktails; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; servi-

ços de porteiro para hotéis; oferta de instalações para reuniões 

e funções; oferta de instalações para conferências e exibições; 

exploração de hotéis e pousadas, restaurantes e bares; tudo in-

cluído na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: letra Q em azul, letra b em verme-

lho/rosa, letra a em amarelo.

Marca n.º N/44 184 Classe 33.ª

Requerente: China Fund House Limited, Flat 11, 19th Floor, 

Block D, Villa Lotto, 18 Broadwood Road, Happy Valley, Hong 

Kong SAR.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/27

Produtos: bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 185 Classe 5.ª

Requerente: TIANJIN DARENTANG JINGWANHONG 

PHARMACEUTICAL CO., LTD., N.º 20, Daming Road, Xi-

qing District, Tianjin 300112, China.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/27
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產品：人用藥；油劑；中藥成藥；膏劑；藥油；搽劑；藥

酒；護膚藥劑；藥物膠囊；清涼油。

商標構成：

商標編號：N/44195 類別： 28

申請人：Stargames Corporation Pty Limited, 1 Sheridan 

Close, Milperra NSW 2214, Australia.

國籍：澳大利亞

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/27

產品：於第28類帶或不帶視像入口的電子遊戲機。

商標構成：

商標編號：N/44228 類別： 9

申請人：The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 

Atlanta, Georgia 30313, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/28

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

具、信號、檢驗（監督）、救護和教學用具及儀器；處理、開

關、傳送、積累、調節或控制電力的儀器和器具，錄製、傳送

或重放聲音或影像的器具；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，數

據處理裝置及電腦；滅火器械。

商標構成：

Produtos: medicamentos para uso humano; preparações 

em óleo; preparados de medicamentos chineses; preparações 

farmacêuticas em pomada; óleos medicinais; linimento; vi-

nhos medicinais; preparações farmacêuticas para cuidados 

da pele; cápsulas medicinais; óleo mentolado.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 195 Classe 28.ª

Requerente: Stargames Corporation Pty Limited, 1 Sheridan 

Close, Milperra NSW 2214, Australia.

Nacionalidade: australiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/27

Produtos: máquinas de jogo electrónicas com ou sem entrada 

de vídeo na classe 28.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 228 Classe 9.ª

Requerente: The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 

Atlanta, Georgia 30313, United States of America.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/28

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de 

medida, de sinalização, de verificação (inspecção), de socorro 

e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, comu-

tação, transformação, acumulação, regulação ou controlo da 

electricidade; aparelhos para o registo, a transmissão ou a re-

produção do som ou de imagens; suportes de registo magnético, 

discos acústicos; distribuidores automáticos e mecânicos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de 

calcular, equipamento para o tratamento da informação e com-

putadores; extintores.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/44229 類別： 32

申請人：The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 

Atlanta, Georgia 30313, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/28

產品：飲料，如可飲用水，香味水，礦泉水及汽水；及其他

不含酒精飲料，如清涼飲料，補充能量飲料及運動用飲料；水

果飲料及水果汁；製飲料用的糖漿，濃縮液及粉末，如香味

水，礦泉水及汽水，清涼飲料，補充能量飲料，運動用飲料，

水果飲料及水果汁。

商標構成：

商標編號：N/44230 類別： 1

申請人：泉州昌德化工有限公司，場所：中國泉州市鯉城區

浮橋高山工業區D幢。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/28

產品：工業用黏合劑；鞋黏合劑；黏膠液；食物防腐用化學

品；未加工人造樹脂；傳真紙；生物化學催化劑；增潤劑；起

動液；硅膠；防凍劑；製動液；剎車液；傳動液；靴子黏合

劑；皮革黏合劑；皮革膠；非辦公、非家用澱粉漿糊〈膠黏

劑〉；非文具、非家用膠水；氯丁膠。

商標構成：

商標編號：N/44231 類別： 16

申請人：泉州昌德化工有限公司，場所：中國泉州市鯉城區

浮橋高山工業區D幢。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/28

Marca n.º N/44 229 Classe 32.ª

Requerente: The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 

Atlanta, Georgia 30313, United States of America.

Nacionalidade: norte-americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/28

Produtos: bebidas, nomeadamente águas potáveis, águas 

aromatizadas, águas minerais e gasosas; e outras bebidas não 

alcoólicas, nomeadamente refrigerantes, bebidas energéticas 

e bebidas para desporto; bebidas e sumos de fruta; xaropes, 

concentrados e pós para fazer bebidas, nomeadamente águas 

aromatizadas, águas minerais e gasosas, refrigerantes, bebidas 

energéticas, bebidas para desporto, bebidas e sumos de fruta.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 230 Classe 1.ª

Requerente: 泉州昌德化工有限公司，Sede: 中國泉州市鯉城

區浮橋高山工業區D幢。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/28

Produtos: adesivos destinados à indústria; adesivos para 

calçado; viscose; produtos químicos destinados a conservar os 

alimentos; resinas artificiais em estado bruto; papel de fax; ca-

talisador bioquímico; lubrificantes; fluidos de arranque; gel de 

sílica; anticongelantes; fluidos para travões; fluidos para travões; 

fluidos para transmissão; adesivos para botas; adesivos para 

couro; colas para couro; colas de amido (adesivos) não para es-

critório e não para uso doméstico; cola não para papelaria e não 

para uso doméstico; neoprene.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 231 Classe 16.ª

Requerente: 泉州昌德化工有限公司，Sede: 中國泉州市鯉城

區浮橋高山工業區D幢。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/28
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產品：文具或家用膠水；不乾膠紙；鋼筆；製圖尺；衛生

紙；粘貼物〈文具〉；文具或家用黏合劑〈膠水〉；複寫紙

〈文具〉；複寫紙；鉛筆刀；文具用密封化合物；辦公或家用

澱粉漿糊〈膠黏劑〉；文具或家用膠；繪畫材料；印油〈打印

油〉；辦公用、文具用、教學用薄膜〈膠片〉；教學材料〈儀

器除外〉；包裝用黏膠纖維紙；墨汁；紙。

商標構成：

商標編號：N/44232 類別： 1

申請人：泉州昌德化工有限公司，場所：中國泉州市鯉城區

浮橋高山工業區D幢。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/28

產品：工業用黏合劑；鞋黏合劑；黏膠液；食物防腐用化學

品；未加工人造樹脂；傳真紙；生物化學催化劑；增潤劑；起

動液；硅膠；防凍劑；製動液；剎車液；傳動液；靴子黏合

劑；皮革黏合劑；皮革膠；非辦公、非家用澱粉漿糊〈膠黏

劑〉；非文具、非家用膠水；氯丁膠。

商標構成：

商標編號：N/44233 類別： 16

申請人：泉州昌德化工有限公司，場所：中國泉州市鯉城區

浮橋高山工業區D幢。

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/28

Produtos: colas para papelaria ou para uso doméstico; fitas 

adesivas não secas; canetas; réguas para fazer desenho; papel 

higiénico; artigos colantes (papelaria); adesivos (colas) para 

papelaria ou para uso doméstico; papel carbono (papelaria); 

papel carbono; afiadores de lápis; compostos de selagem para 

papelaria; colas de amido (adesivos) para escritório ou para uso 

doméstico; colas para papelaria ou para uso doméstico; mate-

riais para pintura; tinta de imprensa (tinta para impressora); 

películas (filmes) para escritório, para papelaria e para ensino; 

materiais de ensino (excepto instrumentos); papel celulose au-

tocolante para embalagem; tinta da China; papel.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 232 Classe 1.ª

Requerente: 泉州昌德化工有限公司，Sede: 中國泉州市鯉城

區浮橋高山工業區D幢。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/28

Produtos: adesivos destinados à indústria; adesivos para 

calçado; viscose; produtos químicos destinados a conservar os 

alimentos; resinas artificiais em estado bruto; papel de fax; ca-

talisador bioquímico; lubrificantes; fluidos de arranque; gel de 

sílica; anticongelantes; fluidos para travões; fluidos para travões; 

fluidos para transmissão; adesivos para botas; adesivos para 

couro; colas para couro; colas de amido (adesivos) não para es-

critório e não para uso doméstico; cola não para papelaria e não 

para uso doméstico; neoprene.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 233 Classe 16.ª

Requerente: 泉州昌德化工有限公司，Sede: 中國泉州市鯉城

區浮橋高山工業區D幢。

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/28
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產品：文具或家用膠水；不乾膠紙；鋼筆；製圖尺；衛生

紙；黏貼物〈文具〉；文具或家用黏合劑〈膠水〉；複寫紙

〈文具〉；複寫紙；鉛筆刀；文具用密封化合物；辦公或家用

澱粉漿糊〈膠黏劑〉；文具或家用膠；繪畫材料；印油〈打印

油〉；辦公用、文具用、教學用薄膜〈膠片〉；教學材料〈儀

器除外〉；包裝用黏膠纖維紙；墨汁；紙。

商標構成：

商標編號：N/44234 類別： 33

申請人：國酒推廣中心（澳門）有限公司，場所：澳門羅理

基博士大馬路223-225號南光大廈8樓D座。

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/28

產品：含酒精的飲料（啤酒除外）。

商標構成：

顏色之要求：紅色，如圖所示。

商標編號：N/44260 類別： 33

申請人：ULTIMAT SPIRITS GmbH, Spitalstrasse 5,8200 

Schaffhausen, Suíça.

國籍：瑞士

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/29

產品：酒精飲料（啤酒除外）；酒精成份高的蒸餾飲料；伏

特加。

商標構成：

Produtos: colas para papelaria ou para uso doméstico; fitas 

adesivas não secas; canetas; réguas para fazer desenho; papel 

higiénico; artigos colantes (papelaria); adesivos (colas) para 

papelaria ou para uso doméstico; papel carbono (papelaria); 

papel carbono; afiadores de lápis; compostos de selagem para 

papelaria; colas de amido (adesivos) para escritório ou para uso 

doméstico; colas para papelaria ou para uso doméstico; mate-

riais para pintura; tinta de imprensa (tinta para impressora); 

películas (filmes) para escritório, para papelaria e para ensino; 

materiais de ensino (excepto instrumentos); papel celulose au-

tocolante para embalagem; tinta da China; papel.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 234 Classe 33.ª

Requerente: 國酒推廣中心（澳門）有限公司，Sede: 澳門羅

理基博士大馬路223-225號南光大廈8樓D座。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/28

Produtos: bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: vermelho, tal como representado na 

figura.

Marca n.º N/44 260 Classe 33.ª

Requerente: ULTIMAT SPIRITS GmbH, Spitalstrasse 5,8200 

Schaffhausen, Suíça.

Nacionalidade: suíça

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/29

Produtos: bebidas alcoólicas (excepto cerveja); bebidas espiri-

tuosas destiladas; vodka.

A marca consiste em: 



商標編號：N/44261 類別： 29

申請人：ESTABELECIMENTOS MANUEL DA SILVA 

TORRADO & CA. (IRMÃOS), S.A., Av. Fontes Pereira de 

Melo, 35-5.º D, 1050-118 Lisboa, Portugal.

國籍：葡萄牙

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/29

產品：橄欖油，食用油，黃油，芝士及食用油脂；食用罐

頭，魚罐頭，肉罐頭，水果罐頭及罐頭的橄欖；罐頭的蔬菜，

番茄及泡菜。

商標構成：

商標編號：N/44263 類別： 41

申請人：SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport 

Drive, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/29

服務：娛樂服務，如提供於賭場的現場博彩。

商標構成：

商標編號：N/44264 類別： 41

申請人：SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport 

Drive, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/29

服務：娛樂服務，如提供於賭場的現場博彩。

商標構成：

商標編號：N/44265 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

Marca n.º N/44 261 Classe 29.ª

Requerente: ESTABELECIMENTOS MANUEL DA SIL-

VA TORRADO & CA. (IRMÃOS), S.A., Av. Fontes Pereira de 

Melo, 35-5.º D, 1050-118 Lisboa, Portugal.

Nacionalidade: portuguesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/29

Produtos: azeite, óleos alimentares, manteigas, queijos e gor-

duras alimentares; conservas alimentares, conservas de peixe, 

conservas de carne, conservas de frutos e azeitonas em conser-

va; frutos e legumes em conserva, tomate e pickles.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 263 Classe 41.ª

Requerente: SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport 

Drive, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/29

Serviços: serviços de entretenimento, nomeadamente forneci-

mento de jogos de azar ao vivo no casino.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 264 Classe 41.ª

Requerente: SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport 

Drive, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/29

Serviços: serviços de entretenimento, nomeadamente forneci-

mento de jogos de azar ao vivo no casino.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 265 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.
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國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/29

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

優先權日期：2009/05/01；優先權國家/地區：美國；優先權

編號：77/727564。

商標編號：N/44266 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/29

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/44267 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2009/07/29

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/44268 類別： 9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

8986, United States of America.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/29

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2009/05/01; País/Território de prioridade: 

Estados Unidos da América; n.º de prioridade: 77/727564.

Marca n.º N/44 266 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/29

Produtos: máquinas de jogo, especificamente, aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 267 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/29

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 268 Classe 9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

-8986, United States of America.

Nacionalidade: americana
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活動：商業及工業

申請日期：2009/07/29

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

第9類。

商標構成：

商標編號：N/44269 類別： 5

申請人：文錦豪，場所：香港君頤峯衛理道18號，第6座13

樓A室。

國籍：根據香港法例成立

活動：商業

申請日期：2009/07/29

產品：中西成藥（醫藥用途）。

商標構成：

顏色之要求：紅色，如圖所示。

設計及新型之保護

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》第十及第一百六十五條之規定，公布下列在澳門

特別行政區提出的設計及新型註冊申請，並按照相同法規第

一百六十六條，自此公布日起至給予註冊之日止，任何第三人

均得提出聲明異議。

設計或新型公佈

設計編號：D/000495

申請日期：2008/09/29

申請人：De Beers Centenary AG

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2009/07/29

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou 

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na 

classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/44 269 Classe 5.ª

Requerente: 文錦豪，Sede: 香港君頤峯衛理道18號，第6座

13樓A室。

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial

Data do pedido: 2009/07/29

Produtos: preparados farmacêuticos chineses e ocidentais 

(para fins medicinais).

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: vermelho, tal como representado na 

figura.

Protecção de desenhos e modelos

De acordo com os artigos 10.º e 165.º do RJPI, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a seguir se publi-

cam os pedidos de registo de desenhos e modelos para a RAEM 

e a partir da data desta publicação até à data da sua concessão, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamações, em conformida-

de com o artigo 166.º do mesmo diploma.

Publicação de desenho ou modelo

Desenho n.º: D/000495

Data do pedido: 2008/09/29

Requerente: De Beers Centenary AG
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國籍：瑞士

住址/地址：Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6, Switzerland

標題：於指環上的穿孔。

摘要：Um elemento do design cravado num anel.

分類：11 - 01

創作人：Costantino Papadimitriou

優先權日期：2008/07/02

優先權國家/地區：歐洲聯盟

優先權編號：000963673

附圖

設計編號：D/000531

申請日期：2008/12/17

申請人：Sony Computer Entertainment Inc.

國籍：日本

住址/地址：2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 

107-0062, Japan

標題：鍵盤。

摘要：A parte do presente modelo para a qual se solicita 

protecção encontra-se assinalada por linhas contínuas. As 

linhas tracejadas servem para indicar o limite entre a parte, 

que se pretende registar, e as restantes partes. Nas vistas 

frontal e de perspectiva, a área interna circunscrita pela 

linha tracejada é a parte, que se pretende registar. O terceiro 

modelo refere-se ao artigo completo. A parte superior 

fundamentalmente em forma de L da parte fundamentalmente 

em forma de C da braçadeira, que está bem evidenciada 

na vista lateral do primeiro, segundo e terceiro esboço do 

actual artigo, fecha-se girando a extremidade da base para 

uma posição onde a extremidade terminal esteja situada na 

proximidade do corpo do mesmo quando o actual artigo não 

estiver ligado ao controlador.

分類：14 - 02

創作人：Takashi SOGABE

 Yuya IMAEDA

優先權日期：2008/08/19

優先權國家/地區：日本

優先權編號：2008-021209

Nacionalidade: suíça

Domicílio/Sede: Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6, Switzerland

Título: Perfuração n.º aro do anel.

Resumo: um elemento do design cravado num anel.

Classificação: 11 - 01

Criador: Costantino Papadimitriou

Data de prioridade: 2008/07/02

País/Território de prioridade: União Europeia

Número de prioridade: 000963673

Figura

Desenho n.º: D/000531

Data do pedido: 2008/12/17

Requerente: Sony Computer Entertainment Inc.

Nacionalidade: japonesa

Domicílio/Sede: 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 

107-0062, Japan

Título: Teclado.

Resumo: a parte do presente modelo para a qual se solicita 

protecção encontra-se assinalada por linhas contínuas. As linhas 

tracejadas servem para indicar o limite entre a parte que se 

pretende registar e as restantes partes. Nas vistas frontal e de 

perspectiva, a área interna circunscrita pela linha tracejada é a 

parte que se pretende registar. O terceiro modelo refere-se ao 

artigo completo. A parte superior fundamentalmente em forma 

de L da parte fundamentalmente em forma de C da braçadeira, 

que está bem evidenciada na vista lateral do primeiro, segundo e 

terceiro esboço do actual artigo, fecha-se girando a extremidade 

da base para uma posição onde a extremidade terminal esteja 

situada na proximidade do corpo do mesmo quando o actual 

artigo não estiver ligado ao controlador.

Classificação: 14 - 02

Criador: Takashi SOGABE

 Yuya IMAEDA

Data de prioridade: 2008/08/19

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 2008-021209
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附圖

設計編號：D/000532

申請日期：2008/12/17

申請人：Sony Computer Entertainment Inc.

國籍：日本

住址/地址：2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 

107-0062, Japan

標題：鍵盤。

摘要：A parte do presente modelo para a qual se solicita 

protecção encontra-se assinalada por linhas contínuas.  Nas 

vistas frontal e de perspectiva, a área interna circunscrita 

pela linha tracejada é a parte, que se pretende registar. A 

parte superior fundamentalmente em forma de L da parte 

fundamentalmente em forma de C da braçadeira, que está bem 

evidenciada na vista lateral do actual artigo, fecha-se girando 

a extremidade da base para uma posição onde a extremidade 

terminal esteja situada na proximidade do corpo do mesmo 

quando o actual artigo não estiver ligado ao controlador.

分類：14 - 02

創作人：Takashi SOGABE

 Yuya IMAEDA

優先權日期：2008/08/19

優先權國家/地區：日本

優先權編號：2008-021210

附圖

授權的發明專利之延伸

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條及第一百二十九至一百三十五條之規定，結合

Figura

Desenho n.º: D/000532

Data do pedido: 2008/12/17

Requerente: Sony Computer Entertainment Inc.

Nacionalidade: japonesa

Domicílio/Sede: 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 

107-0062, Japan

Título: Teclado.

Resumo: a parte do presente modelo para a qual se solicita 

protecção encontra-se assinalada por linhas contínuas.  Nas 

vistas frontal e de perspectiva, a área interna circunscrita 

pela linha tracejada é a parte que se pretende registar. A 

parte superior fundamentalmente em forma de L da parte 

fundamentalmente em forma de C da braçadeira, que está bem 

evidenciada na vista lateral do actual artigo, fecha-se girando 

a extremidade da base para uma posição onde a extremidade 

terminal esteja situada na proximidade do corpo do mesmo 

quando o actual artigo não estiver ligado ao controlador.

Classificação: 14 - 02

Criador: Takashi SOGABE

 Yuya IMAEDA

Data de prioridade: 2008/08/19

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 2008-021210

Figura

Extensão de patente concedida

De acordo com os artigos 10.º e 129.º a 135.º do RJPI, apro-

vado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conju-
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《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》第四條及第五條之規定，公佈下列授權的發明

專利申請之延伸。

授權的發明專利之延伸

編號：J/000090

延伸申請日期：2007/02/07

延伸批示日期：2009/07/17

申請人：A.C.N. 118 296 094 PTY LTD

國籍：澳洲

住址/地址：3 Staite Street, Wingfield, 5013, South Australia, 

Australia

標題：一種包括扶手、面板和柱子的組件及其連接器。

摘要：一種扶手和支撐面板組件（10）。所述組件包括：第

一和第二扶手部分（20和30），各有恒定的橫截面，所述橫截

面在下側限定出一個細長凹道（22）；面板（25），其頂邊被

支撐在所述兩個扶手部分之一的凹道（22）中；柱子（40），

用於支撐所述扶手部分（20和30）；以及位於所述柱子與扶手

（20和30）之間的連接器（50）。所述連接器（50）具有：一

對部分重疊的臂（51和56），每個臂完全或基本嵌入相應的凹

道（22），其中所述臂互相之間能樞軸轉動以容納一定範圍內

的第一和第二扶手部分對準角度。

內地申請日：2004/09/17

內地專利號：200480026792.4

內地公開日：2006/10/25

內地公告日：2009/03/04

內地公告號：CN 100465403C

分類：E04H17/16, E04F11/18, E01D19/10, B63B17/04

發明人：大衛．阿德頓

優先權日期：2003/09/19

優先權國家/地區：澳大利亞

優先權編號：2003905113

附圖

gados 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», a seguir se publica a extensão de 

patente(s) de invenção concedida(s).

Extensão de patente de invenção concedida

N.º: J/000090

Data de pedido de extensão: 2007/02/07

Data de despacho de extensão: 2009/07/17

Requerente: A.C.N. 118 296 094 PTY LTD

Nacionalidade: australiana

Domicílio/Sede: 3 Staite Street, Wingfield, 5013, South 

Australia, Australia

Título: Um tipo de componentes, incluindo os corrimãos, as 

placas e as colunas, e seus ligadores.

Resumo: 一種扶手和支撐面板組件（10）。所述組件包括：

第一和第二扶手部分（20和30），各有恒定的橫截面，所述

橫截面在下側限定出一個細長凹道（22）；面板（25），其

頂邊被支撐在所述兩個扶手部分之一的凹道（22）中；柱子

（40），用於支撐所述扶手部分（20和30）；以及位於所述柱

子與扶手（20和30）之間的連接器（50）。所述連接器（50）

具有：一對部分重疊的臂（51和56），每個臂完全或基本嵌入

相應的凹道（22），其中所述臂互相之間能樞軸轉動以容納一

定範圍內的第一和第二扶手部分對準角度。

Data de pedido nacional: 2004/09/17

Número de patente nacional: 200480026792.4

Data de publicação nacional: 2006/10/25

Data de anúncio nacional: 2009/03/04

Número de anúncio nacional: CN 100465403C

Classificação: E04H17/16, E04F11/18, E01D19/10, B63B17/04

Inventor: David Adderton

Data de prioridade: 2003/09/19

País/Território de prioridade: Austrália

Número de prioridade: 2003905113

Figura
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編號：J/000342

延伸申請日期：2009/06/16

延伸批示日期：2009/07/17

申請人：李紹平

國籍：中國

住址/地址：澳門澳門大學中華醫藥研究院

標題：表徵天然冬蟲夏草特性的蟲草質量評價方法。

摘要：表徵天然冬蟲夏草特性的蟲草質量評價方法：1. 樣品

用有機溶劑或60ºC以上高溫水提取，提取液作HPLC分析，得

到尿苷、肌苷、鳥苷、腺苷和蟲草素5種成分中任意三種或三

種以上的含量與比例，為檢測結果A；2. 樣品用60ºC以下低溫

水提取，提取液作HPLC分析，得到尿苷、肌苷、鳥苷、腺苷

和蟲草素5種成分中任意三種或三種以上的含量與比例，為檢

測結果B；3. 將檢測結果A與表徵指標A進行比對；檢測結果B

與表徵指標B進行比對，如果檢測結果A與檢測結果B同時分別

在表徵指標A和表徵指標B的範圍之內，則表明該樣品與天然

冬蟲夏草的質量特性一致。本發明確定了能夠科學、客觀表徵

優質天然冬蟲夏草特性的檢測方法和指標。

內地申請日：2007/01/05

內地專利號：200710019225.1

內地公開日：2007/07/18

內地公告日：2009/04/29

內地公告號：CN 100483131C

分類：G01N30/86, G01N1/28

發明人：李紹平

 楊豐慶

附圖

編號：J/000344

延伸申請日期：2009/06/19

延伸批示日期：2009/07/17

申請人：株式會社飯田建設

國籍：日本

住址/地址：913-2, Ooaza Oomae, Fujiokacho, Shimotugagun, 

Tochigi 323-1101, Japan

標題：複合過濾器及使用複合過濾器的高純度水的製造方法

和裝置。

摘要：本發明提供一種複合過濾器，用於由混入雜質的水製

得可作為生活用水、醫療用水使用的高純度水。並且，使用該

過濾器構成用於得到高純度水的裝置。而且容易進行過濾器

的更換。利用由纖維製成的第1層、由離子交換樹脂製成的第

N.º: J/000342

Data de pedido de extensão: 2009/06/16

Data de despacho de extensão: 2009/07/17

Requerente: Li Shaoping

Nacionalidade: chinesa

Domicílio/Sede: 澳門澳門大學中華醫藥研究院

Título: Método da avaliação da qualidade de «Cordyceps 

Sinensis» que tem uma característica natural.

Resumo: 表徵天然冬蟲夏草特性的蟲草質量評價方法：1. 樣

品用有機溶劑或60ºC以上高溫水提取，提取液作HPLC分析，

得到尿苷、肌苷、鳥苷、腺苷和蟲草素5種成分中任意三種或

三種以上的含量與比例，為檢測結果A；2. 樣品用60ºC以下低

溫水提取，提取液作HPLC分析，得到尿苷、肌苷、鳥苷、腺

苷和蟲草素5種成分中任意三種或三種以上的含量與比例，為

檢測結果B；3. 將檢測結果A與表徵指標A進行比對；檢測結果

B與表徵指標B進行比對，如果檢測結果A與檢測結果B同時分

別在表徵指標A和表徵指標B的範圍之內，則表明該樣品與天

然冬蟲夏草的質量特性一致。本發明確定了能夠科學、客觀表

徵優質天然冬蟲夏草特性的檢測方法和指標。

Data de pedido nacional: 2007/01/05

Número de patente nacional: 200710019225.1

Data de publicação nacional: 2007/07/18

Data de anúncio nacional: 2009/04/29

Número de anúncio nacional: CN 100483131C

Classificação: G01N30/86, G01N1/28

Inventor: 李紹平

 楊豐慶

Figura

N.º: J/000344

Data de pedido de extensão: 2009/06/19

Data de despacho de extensão: 2009/07/17

Requerente: Iida Kensetu Co., Ltd.

Nacionalidade: japonesa

Domicí l io /Sede: 913-2 , Ooaza Oomae, Fuj iokacho, 

Shimotugagun, Tochigi 323-1101, Japan

Título: Filtro complexo e seu método e dispositivo para 

produção de água de alta pureza com a utilização do filtro 

complexo.

Resumo: 本發明提供一種複合過濾器，用於由混入雜質的水

製得可作為生活用水、醫療用水使用的高純度水。並且，使用

該過濾器構成用於得到高純度水的裝置。而且容易進行過濾器

的更換。利用由纖維製成的第1層、由離子交換樹脂製成的第
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2層、活性炭層的第3層、由無紡布製成的第4層構成，使水通

過該複合過濾器，從而得到高純度水。通過將這些第1層、第2

層、第3層、第4層分別做成單獨的過濾器，使各過濾器可以定

期地更換。而且可根據使用目的組合使用不同種類的過濾器。

內地申請日：2002/12/19

內地專利號：02158666.7

內地公開日：2003/07/30

內地公告日：2009/04/08

內地公告號：CN 100475725C

分類：C02F9/08, C02F9/02

發明人：高島征助

 村山良介

 飯田昌利

 古橋正吉

優先權日期：2001/12/20

優先權國家/地區：日本

優先權編號：2001-386827

優先權日期：2002/04/17

優先權國家/地區：日本

優先權編號：2002-114666

優先權日期：2002/09/25

優先權國家/地區：日本

優先權編號：2002-278300

附圖

編號：J/000346

延伸申請日期：2009/06/24

延伸批示日期：2009/07/17

申請人：舒沃茨藥物股份公司

國籍：德國

住址/地址：Alfred-Noble-Strasse 10, D-40789 Monheim, 

Germany

標題：3，3 — 二苯基丙胺衍生物。

摘要：本發明涉及通式I和VII’所示的3，3 — 二苯基丙胺和

它們與生理學上可接受的酸生成的鹽、游離碱和/或外消旋混合

物和各對映體。各基團和符號的定義見說明書。它們適用於作

為抗毒蕈碱藥物中的活性物質。

2層、活性炭層的第3層、由無紡布製成的第4層構成，使水通

過該複合過濾器，從而得到高純度水。通過將這些第1層、第2

層、第3層、第4層分別做成單獨的過濾器，使各過濾器可以定

期地更換。而且可根據使用目的組合使用不同種類的過濾器。

Data de pedido nacional: 2002/12/19

Número de patente nacional: 02158666.7

Data de publicação nacional: 2003/07/30

Data de anúncio nacional: 2009/04/08

Número de anúncio nacional: CN 100475725C

Classificação: C02F9/08, C02F9/02

Inventor: 高島征助

 村山良介

 飯田昌利

 古橋正吉

Data de prioridade: 2001/12/20

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 2001-386827

Data de prioridade: 2002/04/17

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 2002-114666

Data de prioridade: 2002/09/25

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 2002-278300

Figura

N.º: J/000346

Data de pedido de extensão: 2009/06/24

Data de despacho de extensão: 2009/07/17

Requerente: SCHWARZ PHARMA AG

Nacionalidade: alemã

Domicílio/Sede: Alfred-Noble-Strasse 10, D-40789 Monheim, 

Germany

Título: Derivados de «3, 3-diphenylpropylamines».

Resumo: 本發明涉及通式I和VII’所示的3，3 — 二苯基丙胺

和它們與生理學上可接受的酸生成的鹽、游離碱和/或外消旋混

合物和各對映體。各基團和符號的定義見說明書。它們適用於

作為抗毒蕈碱藥物中的活性物質。
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內地申請日：1999/05/11

內地專利號：200510070299.9

內地公開日：2005/11/02

內地公告日：2009/05/27

內地公告號：CN 100491336C

分類：C07C219/28, A61K31/137, A61P13/10

發明人：C．莫塞

 B．斯帕夫

優先權日期：1998/05/12

優先權國家/地區：歐洲聯盟

優先權編號：98108608.5

附圖

編號：J/000347

延伸申請日期：2009/06/25

延伸批示日期：2009/07/17

申請人：OSI 製藥公司

國籍：美國

住址/地址：41 Pinelawn Road, Melville, NY 11747, U.S.A.

標題：（2 — 甲醯胺基）（3 — 氨基）噻吩化合物。

摘要：有效用於治療癌症的通式（I）的化合物或其藥用鹽或

N — 氧化物：其中R1是通式（II，III，IV，V或VI）；R2是

通式（VII，VIII，IX或X）；以及R3是Co-4烷基。

內地申請日：2004/01/06

內地專利號：200480001915.9

內地公開日：2006/01/18

內地公告日：2009/03/25

內地公告號：CN 100471841C

分類：C07D215/38, C07D409/00, A61K31/47, A61K31/44

發明人：格雷厄姆．邁克爾．溫

 凱文．多伊爾 

 薩利赫．艾哈邁德 

 李安虎

 約翰．弗雷澤．凱利

 克里斯特勒．拉薩米雄 

 尼爾．安東尼．佩格 

 伊馬德．薩芭 

 克萊爾．托馬斯 

 喬恩．史密斯

Data de pedido nacional: 1999/05/11

Número de patente nacional: 200510070299.9

Data de publicação nacional: 2005/11/02

Data de anúncio nacional: 2009/05/27

Número de anúncio nacional: CN 100491336C

Classificação: C07C219/28, A61K31/137, A61P13/10

Inventor: C．莫塞

 B．斯帕夫

Data de prioridade: 1998/05/12

País/Território de prioridade: União Europeia

Número de prioridade: 98108608.5

Figura

N.º: J/000347

Data de pedido de extensão: 2009/06/25

Data de despacho de extensão: 2009/07/17

Requerente: OSI Pharmaceuticals, Inc.

Nacionalidade: americana

Domicílio/Sede: 41 Pinelawn Road, Melville, NY 11747, U.S.A.

Título: Compostos de «(2-carboxamido) (3-amino) 

thiophene».

Resumo: 有效用於治療癌症的通式（I）的化合物或其藥用鹽

或N — 氧化物：其中R1是通式（II，III，IV，V或VI）；R2

是通式（VII，VIII，IX或X）；以及R3是Co-4烷基。

Data de pedido nacional: 2004/01/06

Número de patente nacional: 200480001915.9

Data de publicação nacional: 2006/01/18

Data de anúncio nacional: 2009/03/25

Número de anúncio nacional: CN 100471841C

Classificação: C07D215/38, C07D409/00, A61K31/47, 

A61K31/44

Inventor: WYNNE, Graham, Michael

 DOYLE, Kevin

 AHMED, Saleh

 LI, An-Hu

 KEILY, John Fraser

 RASAMISON, Chrystelle

 PEGG, Neil Anthony

 SABA, Imaad

 THOMAS, Claire

 SMYTH, Don
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 沙齊亞．薩迪克 

 加里．紐敦

 格雷厄姆．道森

 安德魯．菲利普．克魯

 阿林多．盧卡斯．卡斯特拉諾 

優先權日期：2003/01/06

優先權國家/地區：美國

優先權編號：60/438,152

優先權日期：2003/11/25

優先權國家/地區：美國

優先權編號：60/524,972

優先權日期：2003/12/02

優先權國家/地區：美國

優先權編號：60/526,358

附圖

編號：J/000348

延伸申請日期：2009/06/29

延伸批示日期：2009/07/17

申請人：利衛多株式會社

國籍：日本

住址/地址：45-2, Handa-otsu, Kanada-cho, Shikoku-chuo-

-shi, Ehime, 799-0122 Japan

標題：一次性尿褲及其製作方法。

摘要：本發明的一次性尿褲（1），具備由前腹部（P）、

後背部（Q）、在這些各部之間的胯股部（R）兩側形成的腿

部開口部（S）、連接所述前腹部和後背部兩側邊緣而形成的

腰部開口部、以及在所述胯股部設置的吸收性本體（3）構成

的尿褲本體（2），所述前腹部以及後背部與腰部開口部對應

的部分，尿褲的橫向設置有拉伸狀態下添加的腰部彈性部件

（6），同時所述腿部開口部沿腿部開口設置有拉伸狀態下添

加的腿部開口彈性部件（8）；所述尿褲本體（2）上形成用於

顯示該尿褲尺寸以及前後方向等識別信息的顯示部（20），

在折疊前腹部和後背部，將多個尿褲本體疊放保存時，也能夠

從各尿褲本體的側方位置進行確認。因此，即使在該尿褲本體

（2）疊放的狀態下，也能夠容易地辨認識別信息。

內地申請日：2004/09/02

內地專利號：200480020850.2

內地公開日：2006/08/30

 SADIQ, Shazia

 NEWTON, Gary

 DAWSON, Graham

 CREW, Andrew Philip

 CASTELANO, Arlindo Lucas

Data de prioridade: 2003/01/06

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

Número de prioridade: 60/438,152

Data de prioridade: 2003/11/25

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

Número de prioridade: 60/524,972

Data de prioridade: 2003/12/02

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

Número de prioridade: 60/526,358

Figura

N.º: J/000348

Data de pedido de extensão: 2009/06/29

Data de despacho de extensão: 2009/07/17

Requerente: LIVEDO CORPORATION

Nacionalidade: japonesa

Domicílio/Sede: 45-2, Handa-otsu, Kanada-cho, Shikoku-

-chuo-shi, Ehime, 799-0122 Japan

Título: Cuecas-fraldas descartáveis e seu método de 

preparação.

Resumo: 本發明的一次性尿褲（1），具備由前腹部（P）、

後背部（Q）、在這些各部之間的胯股部（R）兩側形成的腿

部開口部（S）、連接所述前腹部和後背部兩側邊緣而形成的

腰部開口部、以及在所述胯股部設置的吸收性本體（3）構成

的尿褲本體（2），所述前腹部以及後背部與腰部開口部對應

的部分，尿褲的橫向設置有拉伸狀態下添加的腰部彈性部件

（6），同時所述腿部開口部沿腿部開口設置有拉伸狀態下添

加的腿部開口彈性部件（8）；所述尿褲本體（2）上形成用於

顯示該尿褲尺寸以及前後方向等識別信息的顯示部（20），

在折疊前腹部和後背部，將多個尿褲本體疊放保存時，也能夠

從各尿褲本體的側方位置進行確認。因此，即使在該尿褲本體

（2）疊放的狀態下，也能夠容易地辨認識別信息。

Data de pedido nacional: 2004/09/02

Número de patente nacional: 200480020850.2

Data de publicação nacional: 2006/08/30
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內地公告日：2009/05/20

內地公告號：CN 100488478C

分類：A61F13/49

發明人：春木薰

 星川正

優先權日期：2003/09/03

優先權國家/地區：日本

優先權編號：311717/2003

附圖

編號：J/000349

延伸申請日期：2009/06/29

延伸批示日期：2009/07/17

申請人：利衛多株式會社

國籍：日本

住址/地址：45-2, Handa-otsu, Kanada-cho, Shikoku-chuo-

-shi, Ehime, 799-0122 Japan

標題：片狀體的製造方法和裝置以及使用了片狀體的一次性

吸收物品的製造方法。

摘要：本發明涉及片狀體（1）的製造方法，該方法在塗

布有黏接劑的基材片（10）和被覆片（11）之間夾入粉粒體

層（12）並黏接一體化而形成片狀體 （1），其特徵在於，

以各自抱住滾筒面的狀態移動所述基材片（10）、粉粒體層

（12）和被覆片（11）的同時，使粉粒體層（12）轉印到基材

片（10）上，然後將基材片（10）、粉粒體層（12）和被覆片

（11）黏接一體化。根據本發明，粉粒體層可以穩定地固定在

規定的位置。

內地申請日：2004/07/30

內地專利號：200480019672.1

內地公開日：2006/08/16

內地公告日：2009/05/20

內地公告號：CN 100488480C

分類：A61F13/53

發明人：森浦理

 丸畠和也

優先權日期：2003/07/31

優先權國家/地區：日本

優先權編號：284129/2003

Data de anúncio nacional: 2009/05/20

Número de anúncio nacional: CN 100488478C

Classificação: A61F13/49

Inventor: 春木薰

 星川正

Data de prioridade: 2003/09/03

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 311717/2003

Figura

N.º: J/000349

Data de pedido de extensão: 2009/06/29

Data de despacho de extensão: 2009/07/17

Requerente: LIVEDO CORPORATION

Nacionalidade: japonesa

Domicílio/Sede: 45-2, Handa-otsu, Kanada-cho, Shikoku-

-chuo-shi, Ehime, 799-0122 Japan

Título: Método e dispositivo para produção de produto tipo 

folha e método para produção de artigo absorvente descartável 

que utiliza o produto tipo folha.

Resumo: 本發明涉及片狀體（1）的製造方法，該方法在塗

布有黏接劑的基材片（10）和被覆片（11）之間夾入粉粒體

層（12）並黏接一體化而形成片狀體 （1），其特徵在於，

以各自抱住滾筒面的狀態移動所述基材片（10）、粉粒體層

（12）和被覆片（11）的同時，使粉粒體層（12）轉印到基材

片（10）上，然後將基材片（10）、粉粒體層（12）和被覆片

（11）黏接一體化。根據本發明，粉粒體層可以穩定地固定在

規定的位置。

Data de pedido nacional: 2004/07/30

Número de patente nacional: 200480019672.1

Data de publicação nacional: 2006/08/16

Data de anúncio nacional: 2009/05/20

Número de anúncio nacional: CN 100488480C

Classificação: A61F13/53

Inventor: 森浦理

 丸畠和也

Data de prioridade: 2003/07/31

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 284129/2003
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優先權日期：2004/01/19

優先權國家/地區：日本

優先權編號：010380/2004

附圖

編號：J/000351

延伸申請日期：2009/07/03

延伸批示日期：2009/07/17

申請人：阿倫納藥品公司

國籍：美國

住址/地址：美國加利福尼亞州聖地牙哥市南西脊道6166號

標題：5HT2C受體調節劑。

摘要：本發明涉及新化合物（式I）；所述化合物起5HT2C受

體調節劑的作用。這些化合物可用於藥物組合物，其應用包括

治療肥胖。

內地申請日：2003/04/11

內地專利號：03808272.1

內地公開日：2005/07/27

內地公告日：2009/05/13

內地公告號：CN 100486967C

分類：C07D223/14, C07D223/16, C07D487/00, C07D491/00, 

C07D513/00, A61K31/55, A61P1/00, A61P9/00, A61P25/00

發明人：B．史密斯

 J．史密斯

優先權日期：2002/04/12

優先權國家/地區：美國

優先權編號：60/372,058

優先權日期：2002/08/23

優先權國家/地區：美國

優先權編號：60/405,495

優先權日期：2002/12/18

優先權國家/地區：美國

優先權編號：60/434,607

優先權日期：2003/04/10

優先權國家/地區：美國

優先權編號：10/410,991

Data de prioridade: 2004/01/19

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 010380/2004

Figura

N.º: J/000351

Data de pedido de extensão: 2009/07/03

Data de despacho de extensão: 2009/07/17

Requerente: Arena Pharmaceuticals, Inc.

Nacionalidade: americana

Domicílio/Sede: 6166 Nancy Ridge Drive San Diego 

California 92121, U.S.A.

Título: Preparações reguladoras do receptor de 5HT2C.

Resumo: 本發明涉及新化合物（式I）；所述化合物起5HT2C

受體調節劑的作用。這些化合物可用於藥物組合物，其應用包

括治療肥胖。

Data de pedido nacional: 2003/04/11

Número de patente nacional: 03808272.1

Data de publicação nacional: 2005/07/27

Data de anúncio nacional: 2009/05/13

Número de anúncio nacional: CN 100486967C

Classificação: C07D223/14, C07D223/16, C07D487/00, 

C07D491/00, C07D513/00, A61K31/55, A61P1/00, A61P9/00, 

A61P25/00

Inventor: B．史密斯

 J．史密斯

Data de prioridade: 2002/04/12

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

Número de prioridade: 60/372,058

Data de prioridade: 2002/08/23

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

Número de prioridade: 60/405,495

Data de prioridade: 2002/12/18

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

Número de prioridade: 60/434,607

Data de prioridade: 2003/04/10

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

Número de prioridade: 10/410,991
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附圖

編號：J/000352

延伸申請日期：2009/07/06

延伸批示日期：2009/07/17

申請人：阿魯策株式會社

國籍：日本

住址/地址：日本國東京都江東區有明3-1-25

標題：酒店中的下載服務系統。

摘要：本發明提供一種具有遊戲室的酒店中的下載服務系

統，在本發明中，當輸入指示具有遊戲場所的酒店內利用服務

的押金的押金數據時，發放存儲有能夠識別用戶的用戶信息的

房卡，管理遊戲場所押金，所述遊戲場所押金，能夠使所述用

戶在客房內基於所獲得的房卡，通過下載遊戲場所數據進行遊

戲場所遊戲，從而利用遊戲場所服務，以及在遊戲場所押金使

用限制條件的基礎上，限制用戶對遊戲場所服務的使用。因

此，能夠在具有遊戲場所的酒店的客房內提供包括酒店服務以

及遊戲場所服務的下載服務。

內地申請日：2003/12/16

內地專利號：200310121414.1

內地公開日：2004/08/18

內地公告日：2009/06/03

內地公告號：CN 100495385C

分類：G06F17/00, G06Q30/00, G06K19/00

發明人：富士本淳

優先權日期：2002/12/16

優先權國家/地區：日本

優先權編號：2002-383302

附圖

Figura

N.º: J/000352

Data de pedido de extensão: 2009/07/06

Data de despacho de extensão: 2009/07/17

Requerente: Aruze Corp.

Nacionalidade: japonesa

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japan

Título: Sistema de serviços de download em hotel.

Resumo: 本發明提供一種具有遊戲室的酒店中的下載服務

系統，在本發明中，當輸入指示具有遊戲場所的酒店內利用服

務的押金的押金數據時，發放存儲有能夠識別用戶的用戶信息

的房卡，管理遊戲場所押金，所述遊戲場所押金，能夠使所述

用戶在客房內基於所獲得的房卡，通過下載遊戲場所數據進行

遊戲場所遊戲，從而利用遊戲場所服務，以及在遊戲場所押金

使用限制條件的基礎上，限制用戶對遊戲場所服務的使用。因

此，能夠在具有遊戲場所的酒店的客房內提供包括酒店服務以

及遊戲場所服務的下載服務。

Data de pedido nacional: 2003/12/16

Número de patente nacional: 200310121414.1

Data de publicação nacional: 2004/08/18

Data de anúncio nacional: 2009/06/03

Número de anúncio nacional: CN 100495385C

Classificação: G06F17/00, G06Q30/00, G06K19/00

Inventor: Jun FUJIMOTO

Data de prioridade: 2002/12/16

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 2002-383302

Figura
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編號：J/000354

延伸申請日期：2009/07/14

延伸批示日期：2009/07/17

申請人：阿魯策株式會社

國籍：日本

住址/地址：3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

標題：遊戲機。

摘要：本發明涉及一種遊戲機，它包括：機櫃；容納在機櫃

中的玩遊戲所需要的遊戲單元；能夠關閉在機櫃中用於遊戲單

元的容納部分的打開／關閉門；以及多個操作單元，每個操作

單元都包括有操作部分，玩家在操作部分進行玩遊戲所需要的

操作。打開／關閉門形成為具有固定到機櫃上的固定端部和多

個未固定在機櫃上的自由端部的形狀，並且操作單元設置在使

這些操作單元能夠抵靠打開／關閉門的自由端部的位置處；各

所述操作單元具有：能夠與打開／關閉門的自由端部的背面接

觸的第一突起端部部分，和能夠鎖在機櫃上的第二突起端部部

分，從而當打開／關閉門關閉容納部分時，打開／關閉門的自

由端部的背面覆蓋第一突起端部部分，且各操作單元由打開／

關閉門保持。

內地申請日：2004/10/21

內地專利號：200410086510.1

內地公開日：2005/04/27

內地公告日：2009/06/24

內地公告號：CN 100502989C

分類：A63F13/00, G07F17/32, H05K5/00

發明人：井澤尚司

 橫田哲也

優先權日期：2003/10/21

優先權國家/地區：日本

優先權編號：2003-361168

優先權日期：2004/03/09

優先權國家/地區：日本

優先權編號：2004-066043

優先權日期：2004/03/09

優先權國家/地區：日本

優先權編號：2004-066044

附圖

N.º: J/000354

Data de pedido de extensão: 2009/07/14

Data de despacho de extensão: 2009/07/17

Requerente: Aruze Corp.

Nacionalidade: japonesa

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, 

Japan

Título: Máquina de jogos.

Resumo: 本發明涉及一種遊戲機，它包括：機櫃；容納在機

櫃中的玩遊戲所需要的遊戲單元；能夠關閉在機櫃中用於遊戲

單元的容納部分的打開／關閉門；以及多個操作單元，每個操

作單元都包括有操作部分，玩家在操作部分進行玩遊戲所需要

的操作。打開／關閉門形成為具有固定到機櫃上的固定端部和

多個未固定在機櫃上的自由端部的形狀，並且操作單元設置在

使這些操作單元能夠抵靠打開／關閉門的自由端部的位置處；

各所述操作單元具有：能夠與打開／關閉門的自由端部的背面

接觸的第一突起端部部分，和能夠鎖在機櫃上的第二突起端部

部分，從而當打開／關閉門關閉容納部分時，打開／關閉門的

自由端部的背面覆蓋第一突起端部部分，且各操作單元由打開

／關閉門保持。

Data de pedido nacional: 2004/10/21

Número de patente nacional: 200410086510.1

Data de publicação nacional: 2005/04/27

Data de anúncio nacional: 2009/06/24

Número de anúncio nacional: CN 100502989C

Classificação: A63F13/00, G07F17/32, H05K5/00

Inventor: 井澤尚司

 橫田哲也

Data de prioridade: 2003/10/21

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 2003-361168

Data de prioridade: 2004/03/09

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 2004-066043

Data de prioridade: 2004/03/09

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 2004-066044

Figura
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Em conformidade com a alínea d) dos n.os 1 e 2 do artigo 10.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, dos des-

pachos abaixo mencionados, no prazo de um mês a contar da 

data desta publicação.

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d）項、第二款及第二百七十五條至第

二百七十七條之規定，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。

商標之保護

Protecção de marcas

批給

Concessões

程序編號

Processo n.º

註冊日期

Data do

registo

批示日期

Data do

despacho

註冊權利人之名稱

Nome do titular

所屬國/地區

País/Território

resid.

分類

Classe

1N/028944 2009/07/24 2009/07/24 Lernco, Inc. US 25
1N/028945 2009/07/24 2009/07/24 Lernco, Inc. US 35

N/032980 2009/07/24 2009/07/24 PLANET HOLLYWOOD (REGION IV), INC. US 41

N/032981 2009/07/24 2009/07/24 PLANET HOLLYWOOD (REGION IV), INC. US 43
2N/036381 2009/07/24 2009/07/24 吳家權

Ung Ka Kun

MO 05

N/036459 2009/07/24 2009/07/24 Sa Sa Overseas Limited VG 25

N/037468 2009/07/24 2009/07/24 蔡英

Choi Ieng

MO 24

N/037476 2009/07/24 2009/07/24 蔡英

Choi Ieng

MO 24

N/038105 2009/07/24 2009/07/24 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS CO., LTD.) JP 05

N/038108 2009/07/24 2009/07/24 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS CO., LTD.) JP 33
3N/038571 2009/07/24 2009/07/24 Kimberlight Brands, Incorporated CA 14

N/038718 2009/07/24 2009/07/24 Genting International Management Limited IM 41

N/038853 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 29

N/038854 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 30

N/038855 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 32

N/038856 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 29

N/038872 2009/07/24 2009/07/24 The Coca-Cola Company US 32
4N/039114 2009/07/24 2009/07/24 World Market Center Venture, LLC US 35
4N/039115 2009/07/24 2009/07/24 World Market Center Venture, LLC US 36
4N/039116 2009/07/24 2009/07/24 World Market Center Venture, LLC US 37
4N/039117 2009/07/24 2009/07/24 World Market Center Venture, LLC US 39
4N/039118 2009/07/24 2009/07/24 World Market Center Venture, LLC US 41
4N/039119 2009/07/24 2009/07/24 World Market Center Venture, LLC US 43

N/039359 2009/07/24 2009/07/24 LAVINIA SELECCION S.A. ES 35
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程序編號

Processo n.º

註冊日期

Data do

registo

批示日期

Data do

despacho

註冊權利人之名稱

Nome do titular

所屬國/地區

País/Território

resid.

分類

Classe

N/039360 2009/07/24 2009/07/24 LAVINIA SELECCION S.A. ES 43

N/039361 2009/07/24 2009/07/24 NEC SOFT, Ltd. JP 09

N/039445 2009/07/24 2009/07/24 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS CO., LTD.) JP 05

N/039453 2009/07/24 2009/07/24 Japan Tobacco Inc. JP 34

N/039454 2009/07/24 2009/07/24 Japan Tobacco Inc. JP 34

N/039455 2009/07/24 2009/07/24 Japan Tobacco Inc. JP 34

N/039456 2009/07/24 2009/07/24 Japan Tobacco Inc. JP 34

N/039457 2009/07/24 2009/07/24 Japan Tobacco Inc. JP 34

N/039665 2009/07/24 2009/07/24 Official Pillowtex LLC US 03

N/039666 2009/07/24 2009/07/24 Official Pillowtex LLC US 09

N/039667 2009/07/24 2009/07/24 Official Pillowtex LLC US 14

N/039668 2009/07/24 2009/07/24 Official Pillowtex LLC US 18

N/039669 2009/07/24 2009/07/24 Official Pillowtex LLC US 21

N/039670 2009/07/24 2009/07/24 Official Pillowtex LLC US 24

N/039671 2009/07/24 2009/07/24 Official Pillowtex LLC US 25

N/039672 2009/07/24 2009/07/24 Official Pillowtex LLC US 35

5N/039700 2009/07/24 2009/07/24 STARGAMES CORPORATION PTY LTD AU 28

N/039942 2009/07/24 2009/07/24 Pan Pacific International Pte. Ltd. SG 43

N/039945 2009/07/24 2009/07/24 Pan Pacific International Pte. Ltd. SG 43

N/040023 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 16

N/040024 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 35

N/040025 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 36

N/040026 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 37

N/040028 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 39

N/040029 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 41

N/040038 2009/07/24 2009/07/24 A & F Trademark, Inc. US 25

N/040039 2009/07/24 2009/07/24 A & F Trademark, Inc. US 25

N/040173 2009/07/24 2009/07/24 理想集團投資有限公司

One’s Idea Investment (Group) Limited

HK 43

N/040325 2009/07/24 2009/07/24 TOD’S S.p.A. IT 25

N/040421 2009/07/24 2009/07/24 唐慕貞

TONG MO CHING

HK 20

N/040500 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 16
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程序編號

Processo n.º

註冊日期

Data do

registo

批示日期

Data do

despacho

註冊權利人之名稱

Nome do titular

所屬國/地區

País/Território

resid.

分類

Classe

N/040501 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 35

N/040502 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 36

N/040503 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 37

N/040505 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 39

N/040506 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 41

N/040508 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 09

N/040509 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 16

N/040510 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 35

N/040511 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 36

N/040512 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 37

N/040513 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 38

N/040514 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 39

N/040515 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 41

N/040516 2009/07/24 2009/07/24 數據資訊服務有限公司

PCCW-HKT DataCom Services Limited

HK 42

6N/040545 2009/07/24 2009/07/24 株式會社吉田

YOSHIDA & CO., LTD.

JP 18

N/040609 2009/07/24 2009/07/24 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. CH 34

N/040611 2009/07/24 2009/07/24 Outokumpu Copper Tubes, S.A. ES 06

Outokumpu Copper Bcz, S.A. BE

N/040612 2009/07/24 2009/07/24 Outokumpu Copper Tubes, S.A. ES 10

   Outokumpu Copper Bcz, S.A. BE

N/040613 2009/07/24 2009/07/24 Outokumpu Copper Tubes, S.A. ES 11

Outokumpu Copper Bcz, S.A. BE

N/040647 2009/07/24 2009/07/24 Affliction, Inc. US 09

N/040648 2009/07/24 2009/07/24 Affliction, Inc. US 18

N/040649 2009/07/24 2009/07/24 Affliction, Inc. US 25

N/040650 2009/07/24 2009/07/24 Affliction, Inc. US 28

N/040651 2009/07/24 2009/07/24 Affliction, Inc. US 35

N/040652 2009/07/24 2009/07/24 Affliction, Inc. US 25
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N/040653 2009/07/24 2009/07/24 Unique Special Tee, Inc. US 25

N/040728 2009/07/24 2009/07/24 JOHNSON & JOHNSON, uma sociedade organizada e existindo 

segundo as leis do Estado de Nova Jérsia

US 05

N/040860 2009/07/24 2009/07/24 Avex Group Holdings Inc. JP 38

N/040948 2009/07/24 2009/07/24 Star Television Productions Limited VG 09

N/040949 2009/07/24 2009/07/24 Star Television Productions Limited VG 16

N/040950 2009/07/24 2009/07/24 Star Television Productions Limited VG 38

N/040951 2009/07/24 2009/07/24 Star Television Productions Limited VG 41

N/040952 2009/07/24 2009/07/24 Star Television Productions Limited VG 42

N/040953 2009/07/24 2009/07/24 Star Television Productions Limited VG 09

N/040954 2009/07/24 2009/07/24 Star Television Productions Limited VG 16

N/040955 2009/07/24 2009/07/24 Star Television Productions Limited VG 38

N/040956 2009/07/24 2009/07/24 Star Television Productions Limited VG 41

N/040957 2009/07/24 2009/07/24 Star Television Productions Limited VG 42

N/040986 2009/07/24 2009/07/24 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. CH 34

N/041032 2009/07/24 2009/07/24 JOSÉ JIMÉNEZ ARELLANO, S.A. ES 03

N/041033 2009/07/24 2009/07/24 JOSÉ JIMÉNEZ ARELLANO, S.A. ES 18

N/041034 2009/07/24 2009/07/24 JOSÉ JIMÉNEZ ARELLANO, S.A. ES 25

N/041035 2009/07/24 2009/07/24 JOSÉ JIMÉNEZ ARELLANO, S.A. ES 35

N/041036 2009/07/24 2009/07/24 JOSÉ JIMÉNEZ ARELLANO, S.A. ES 03

N/041037 2009/07/24 2009/07/24 JOSÉ JIMÉNEZ ARELLANO, S.A. ES 18

N/041038 2009/07/24 2009/07/24 JOSÉ JIMÉNEZ ARELLANO, S.A. ES 25

N/041039 2009/07/24 2009/07/24 JOSÉ JIMÉNEZ ARELLANO, S.A. ES 35

N/041043 2009/07/24 2009/07/24 CITELUM S.A. FR 35

N/041044 2009/07/24 2009/07/24 CITELUM S.A. FR 42

N/041057 2009/07/24 2009/07/24 HTC CORPORATION TW 09

N/041071 2009/07/24 2009/07/24 Underwriters Laboratories Inc. US 09

N/041072 2009/07/24 2009/07/24 Underwriters Laboratories Inc. US 17

N/041098 2009/07/24 2009/07/24 JOBS DB INC. VG 38

N/041099 2009/07/24 2009/07/24 JOBS DB INC. VG 35

N/041100 2009/07/24 2009/07/24 JOBS DB INC. VG 42

N/041101 2009/07/24 2009/07/24 JOBS DB INC. VG 38

N/041102 2009/07/24 2009/07/24 JOBS DB INC. VG 35

N/041112 2009/07/24 2009/07/24 Malaysian Airline System Berhad MY 43

N/041128 2009/07/24 2009/07/24 Contex Corporation JP 09

N/041148 2009/07/24 2009/07/24 Godiva Belgium B.V.B.A. / S.P.R.L. BE 33

N/041149 2009/07/24 2009/07/24 Godiva Belgium B.V.B.A. / S.P.R.L. BE 35

N/041150 2009/07/24 2009/07/24 Godiva Belgium B.V.B.A. / S.P.R.L. BE 33

N/041151 2009/07/24 2009/07/24 Godiva Belgium B.V.B.A. / S.P.R.L. BE 35

N/041152 2009/07/24 2009/07/24 Godiva Belgium B.V.B.A. / S.P.R.L. BE 30
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N/041153 2009/07/24 2009/07/24 Godiva Belgium B.V.B.A. / S.P.R.L. BE 30

N/041172 2009/07/24 2009/07/24 Athleta (ITM) Inc. US 25

N/041173 2009/07/24 2009/07/24 Athleta (ITM) Inc. US 25

N/041197 2009/07/24 2009/07/24 3M Company US 07

N/041198 2009/07/24 2009/07/24 3M Company US 16

N/041199 2009/07/24 2009/07/24 3M Company US 17

N/041205 2009/07/24 2009/07/24 ITOCHU Corporation JP 18

   Toyo Boseki Kabushiki Kaisha JP

DESCENTE, Ltd. JP

N/041206 2009/07/24 2009/07/24 ITOCHU Corporationa JP 25

Toyo Boseki Kabushiki Kaisha JP

DESCENTE, Ltd. JP

N/041207 2009/07/24 2009/07/24 ITOCHU Corporation JP 28

Toyo Boseki Kabushiki Kaisha JP

DESCENTE, Ltd. JP
7N/041243 2009/07/24 2009/07/24 Mount Gay Distilleries Limited BB 33

N/041244 2009/07/24 2009/07/24 Mount Gay Distilleries Limited BB 33

N/041245 2009/07/24 2009/07/24 Mount Gay Distilleries Limited BB 33

N/041246 2009/07/24 2009/07/24 Interhealth Biosciences Pty Ltd AU 05

N/041249 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 01

N/041250 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 02

N/041251 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 03

N/041252 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 04

N/041253 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 05

N/041254 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 06

N/041255 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 07

N/041256 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 08

N/041257 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 09

N/041258 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 10

N/041259 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 11

N/041260 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 12

N/041261 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 13

N/041262 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 14

N/041263 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 15

N/041264 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 16

N/041265 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 17

N/041266 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 18

N/041267 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 19

N/041268 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 20

N/041269 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 21
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N/041270 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 22

N/041271 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 23

N/041272 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 24

N/041273 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 25

N/041274 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 26

N/041275 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 27

N/041276 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 28

N/041277 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 29

N/041278 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 30

N/041279 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 31

N/041280 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 32

N/041281 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 33

N/041282 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 34

N/041283 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 35

N/041284 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 36

N/041285 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 37

N/041286 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 38

N/041287 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 39

N/041288 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 40

N/041289 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 41

N/041290 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 42

N/041291 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 43

N/041292 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 44

N/041293 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 45

N/041294 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 01

N/041295 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 02

N/041296 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 03

N/041297 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 04

N/041298 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 05

N/041299 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 06

N/041300 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 07

N/041301 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 08

N/041302 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 09

N/041303 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 10

N/041304 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 11

N/041305 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 12

N/041306 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 13

N/041307 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 14

N/041308 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 15

N/041309 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 16
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N/041310 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 17

N/041311 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 18

N/041312 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 19

N/041313 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 20

N/041314 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 21

N/041315 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 22

N/041316 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 23

N/041317 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 24

N/041318 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 25

N/041319 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 26

N/041320 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 27

N/041321 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 28

N/041322 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 29

N/041323 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 30

N/041324 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 31

N/041325 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 32

N/041326 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 33

N/041327 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 34

N/041328 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 35

N/041329 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 36

N/041330 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 37

N/041331 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 38

N/041332 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 39

N/041333 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 40

N/041334 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 41

N/041335 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 42

N/041336 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 43

N/041337 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 44

N/041338 2009/07/24 2009/07/24 SONY CORPORATION JP 45

N/041342 2009/07/24 2009/07/24 可耐福佩萊特有限公司

Knauf Perlite GmbH

DE 19

N/041343 2009/07/24 2009/07/24 Cartier International N.V. NL 14

N/041344 2009/07/24 2009/07/24 Cartier International N.V. NL 16

N/041345 2009/07/24 2009/07/24 Cartier International N.V. NL 18

N/041356 2009/07/24 2009/07/24 Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd. JP 03

N/041357 2009/07/24 2009/07/24 Tré Milano, LLC US 09

N/041359 2009/07/24 2009/07/24 CINQ HUITIEMES FR 18

N/041360 2009/07/24 2009/07/24 CINQ HUITIEMES FR 25

N/041361 2009/07/24 2009/07/24 Avex Group Holdings Inc. JP 09

N/041362 2009/07/24 2009/07/24 Avex Group Holdings Inc. JP 14
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N/041363 2009/07/24 2009/07/24 Avex Group Holdings Inc. JP 16

N/041364 2009/07/24 2009/07/24 Avex Group Holdings Inc. JP 18

N/041365 2009/07/24 2009/07/24 Avex Group Holdings Inc. JP 24

N/041366 2009/07/24 2009/07/24 Avex Group Holdings Inc. JP 25

N/041367 2009/07/24 2009/07/24 Avex Group Holdings Inc. JP 28

N/041368 2009/07/24 2009/07/24 Avex Group Holdings Inc. JP 35

N/041369 2009/07/24 2009/07/24 Avex Group Holdings Inc. JP 38

N/041370 2009/07/24 2009/07/24 Avex Group Holdings Inc. JP 41

N/041372 2009/07/24 2009/07/24 永基中東工程有限公司

Companhia de Engenharia Weng Kei Chong Tong, Limitada

MO 35

N/041373 2009/07/24 2009/07/24 永基中東工程有限公司

Companhia de Engenharia Weng Kei Chong Tong, Limitada

MO 37

N/041374 2009/07/24 2009/07/24 Allos Therapeutics, Inc. US 05

N/041377 2009/07/24 2009/07/24 中國國際金融有限公司

China International Capital Corporation Limited

CN 36

N/041378 2009/07/24 2009/07/24 中國國際金融有限公司

China International Capital Corporation Limited

CN 36

N/041379 2009/07/24 2009/07/24 INVENTA - AGENTES PROCURADORES DE MARCAS E 

PATENTES, LDA. PT 45

N/041380 2009/07/24 2009/07/24 SANOFI PASTEUR FR 05

N/041381 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 29

N/041382 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 30

N/041383 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 32

N/041384 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 35

N/041385 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 43

N/041386 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 29

N/041387 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 30

N/041388 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 32

N/041389 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 35

N/041390 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 43

N/041391 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 29

N/041392 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 30

N/041393 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 32

N/041394 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 35

N/041395 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha Johan Japon JP 43

N/041396 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 29

N/041397 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 30

N/041398 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 32

N/041399 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 35

N/041400 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 43

N/041401 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 29
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N/041402 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 30

N/041403 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 32

N/041404 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 35

N/041405 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 43

N/041406 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 29

N/041407 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 30

N/041408 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 32

N/041409 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 35

N/041410 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 43

N/041411 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 30

N/041412 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 35

N/041413 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 30

N/041414 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha DONQ, d/b/a DONQ, CO., LTD. JP 35

N/041418 2009/07/24 2009/07/24 GAGOSIAN GALLERY, INC. US 41

N/041419 2009/07/24 2009/07/24 GA MODEFINE S.A. CH 16

N/041420 2009/07/24 2009/07/24 DP Beverages Limited KY 30

N/041421 2009/07/24 2009/07/24 樂天（中國）食品有限公司

LOTTE CHINA FOODS CO., LTD.

CN 30

N/041422 2009/07/24 2009/07/24 震歐線衫廠有限公司

CHUN AU KNITTING FACTORY LTD.

HK 25

N/041423 2009/07/24 2009/07/24 震歐線衫廠有限公司

CHUN AU KNITTING FACTORY LTD.

HK 35

N/041424 2009/07/24 2009/07/24 震歐線衫廠有限公司

CHUN AU KNITTING FACTORY LTD.

HK 25

N/041425 2009/07/24 2009/07/24 震歐線衫廠有限公司

CHUN AU KNITTING FACTORY LTD.

HK 25

N/041426 2009/07/24 2009/07/24 震歐線衫廠有限公司

CHUN AU KNITTING FACTORY LTD.

HK 25

N/041429 2009/07/24 2009/07/24 陳榮旋

CHAN, Wing Suen

HK 30

N/041430 2009/07/24 2009/07/24 St. John Knits, Inc. US 03

N/041431 2009/07/24 2009/07/24 St. John Knits, Inc. US 09

N/041432 2009/07/24 2009/07/24 St. John Knits, Inc. US 14

N/041433 2009/07/24 2009/07/24 St. John Knits, Inc. US 18

N/041434 2009/07/24 2009/07/24 St. John Knits, Inc. US 25

N/041435 2009/07/24 2009/07/24 St. John Knits, Inc. US 26

N/041436 2009/07/24 2009/07/24 St. John Knits, Inc. US 35

N/041437 2009/07/24 2009/07/24 ALNO AG DE 20

N/041438 2009/07/24 2009/07/24 ALNO AG DE 21

N/041439 2009/07/24 2009/07/24 ALNO AG DE 35

N/041440 2009/07/24 2009/07/24 Sotheby’s GB 36

N.º 35 — 2-9-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11637



程序編號

Processo n.º

註冊日期

Data do

registo

批示日期

Data do

despacho

註冊權利人之名稱

Nome do titular

所屬國/地區

País/Território

resid.

分類

Classe

N/041444 2009/07/24 2009/07/24 IROBOT CORPORATION US 07

N/041445 2009/07/24 2009/07/24 IROBOT CORPORATION US 07

N/041446 2009/07/24 2009/07/24 IROBOT CORPORATION US 07

N/041447 2009/07/24 2009/07/24 Cairns Pavilions Limited VG 36

N/041448 2009/07/24 2009/07/24 ENERGY BRANDS INC. US 32

N/041449 2009/07/24 2009/07/24 ENERGY BRANDS INC. US 32

N/041450 2009/07/24 2009/07/24 ENERGY BRANDS INC. US 32

N/041451 2009/07/24 2009/07/24 ENERGY BRANDS INC. US 32

N/041452 2009/07/24 2009/07/24 ENERGY BRANDS INC. US 32

N/041453 2009/07/24 2009/07/24 ENERGY BRANDS INC. US 32

N/041454 2009/07/24 2009/07/24 ENERGY BRANDS INC. US 32

N/041456 2009/07/24 2009/07/24 ENERGY BRANDS INC. US 32

N/041457 2009/07/24 2009/07/24 ENERGY BRANDS INC. US 32

8N/041458 2009/07/24 2009/07/24 保視眼鏡有限公司

V. Care Optical Limited

HK 09

8N/041459 2009/07/24 2009/07/24 保視眼鏡有限公司

V. Care Optical Limited

HK 35

N/041467 2009/07/24 2009/07/24 株式會社TOZEN

TOZEN Corporation

JP 17

N/041470 2009/07/24 2009/07/24 Barton & Guestier S.A.S. FR 33

N/041471 2009/07/24 2009/07/24 Barton & Guestier S.A.S. FR 33

N/041472 2009/07/24 2009/07/24 IGT US 09

N/041473 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041474 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041475 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041476 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041477 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041478 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041479 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041480 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041481 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041482 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041483 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041484 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041485 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041486 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041487 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041488 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041489 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041490 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39
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N/041491 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041492 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041493 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041494 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041495 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041496 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041497 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041498 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041499 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041500 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041501 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041502 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041503 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041504 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041505 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041506 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041507 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041508 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041509 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041510 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041511 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041512 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041513 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041514 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041515 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041516 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041517 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041518 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041519 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041520 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041521 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041522 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041523 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041524 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041525 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041526 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041527 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041528 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041529 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041530 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43
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N/041531 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041532 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041533 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041534 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041535 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041536 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041537 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041538 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041539 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041540 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041542 2009/07/24 2009/07/24 關靄婷

Kuan Oi Teng

MO 11

N/041543 2009/07/24 2009/07/24 張少華 MO 30

N/041544 2009/07/24 2009/07/24 Theppadungporn Coconut Company Limited TH 29

N/041545 2009/07/24 2009/07/24 Theppadungporn Coconut Company Limited TH 32

N/041546 2009/07/24 2009/07/24 Theppadungporn Coconut Company Limited TH 29

N/041547 2009/07/24 2009/07/24 Theppadungporn Coconut Company Limited TH 29

N/041548 2009/07/24 2009/07/24 Theppadungporn Coconut Company Limited TH 30

N/041549 2009/07/24 2009/07/24 Theppadungporn Coconut Company Limited TH 29

N/041550 2009/07/24 2009/07/24 多特康國際有限公司 MO 03

N/041551 2009/07/24 2009/07/24 多特康國際有限公司 MO 30

N/041552 2009/07/24 2009/07/24 葉少揚

IP SIO IEONG

MO 35

N/041553 2009/07/24 2009/07/24 信和科技有限公司

SON VO TECHNOLOGY CO., LTD.

MO 09

N/041554 2009/07/24 2009/07/24 信和科技有限公司

SON VO TECHNOLOGY CO., LTD.

MO 09

N/041555 2009/07/24 2009/07/24 7-ELEVEN, INC. US 05

N/041556 2009/07/24 2009/07/24 7-ELEVEN, INC. US 32

N/041557 2009/07/24 2009/07/24 7-ELEVEN, INC. US 05

N/041558 2009/07/24 2009/07/24 7-ELEVEN, INC. US 32

N/041565 2009/07/24 2009/07/24 日騰工程有限公司

COMPANHIA DE ENGENHARIA YATRON, LDA. / YATRON 

ENGINEERING CO., LTD.

MO 06

N/041566 2009/07/24 2009/07/24 日騰工程有限公司

COMPANHIA DE ENGENHARIA YATRON, LDA. / YATRON 

ENGINEERING CO., LTD.

MO 09

N/041568 2009/07/24 2009/07/24 飛亞達（香港）有限公司

FIYTA (HONG KONG) LIMITED

HK 14

N/041570 2009/07/24 2009/07/24 飛亞達（香港）有限公司

FIYTA (HONG KONG) LIMITED

HK 14
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N/041571 2009/07/24 2009/07/24 飛亞達（香港）有限公司

FIYTA (HONG KONG) LIMITED

HK 14

N/041573 2009/07/24 2009/07/24 携程計算機技術（上海）有限公司

CTRIP COMPUTER TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.

CN 39

N/041574 2009/07/24 2009/07/24 聖奧集團有限公司

SUNON GROUP CO., LTD.

CN 20

N/041575 2009/07/24 2009/07/24 MACAU FISHERMAN’S WHARF INTERNATIONAL 

INVESTMENT LIMITED MO 41

N/041576 2009/07/24 2009/07/24 MACAU FISHERMAN’S WHARF INTERNATIONAL 

INVESTMENT LIMITED MO 43

N/041577 2009/07/24 2009/07/24 JOHNSON & JOHNSON, uma sociedade organizada e existindo 

segundo as leis do Estado de Nova Jérsia

US 05

N/041579 2009/07/24 2009/07/24 METAXA B.V. NL 33

N/041580 2009/07/24 2009/07/24 得眾有限公司

PUBLIC TECH LIMITED

HK 25

N/041581 2009/07/24 2009/07/24 Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd. CN 34

N/041582 2009/07/24 2009/07/24 DivX, Inc. US 09

N/041583 2009/07/24 2009/07/24 TOA Kabushiki Kaisha DBA TOA Corporation JP 09

N/041584 2009/07/24 2009/07/24 TOA Kabushiki Kaisha DBA TOA Corporation JP 09

N/041585 2009/07/24 2009/07/24 Sociedade de Entrega de Valores PCI Express PADALA (Macau), 

Limitada MO 36

N/041586 2009/07/24 2009/07/24 Sociedade de Entrega de Valores PCI Express PADALA (Macau), 

Limitada MO 36

N/041587 2009/07/24 2009/07/24 Sociedade de Entrega de Valores PCI Express PADALA (Macau), 

Limitada MO 36

N/041588 2009/07/24 2009/07/24 清嵐紙業（澳門）有限公司 MO 16

N/041589 2009/07/24 2009/07/24 SYARIKAT HONG CHOON KOK SDN. BHD. MY 05

N/041590 2009/07/24 2009/07/24 Bristol-Myers Squibb Company US 05

N/041594 2009/07/24 2009/07/24 中歐貿易一人有限公司

CHINA-EURO TRADING COMPANY LIMITED

MO 21

N/041595 2009/07/24 2009/07/24 蕭麗珠

Siu Lai Chu

HK 34

N/041596 2009/07/24 2009/07/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN FR 09

N/041597 2009/07/24 2009/07/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN FR 16

N/041598 2009/07/24 2009/07/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN FR 38

N/041599 2009/07/24 2009/07/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN FR 09

N/041600 2009/07/24 2009/07/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN FR 16

N/041601 2009/07/24 2009/07/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN FR 38
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N/041602 2009/07/24 2009/07/24 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. JP 09

N/041603 2009/07/24 2009/07/24 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. JP 41

N/041604 2009/07/24 2009/07/24 Carlos Alberto Damas Gonçalves Ganhão PT 42

N/041606 2009/07/24 2009/07/24 深圳市六通實業有限公司 CN 30

N/041607 2009/07/24 2009/07/24 深圳市六通實業有限公司 CN 35

N/041608 2009/07/24 2009/07/24 深圳市六通實業有限公司 CN 40

N/041609 2009/07/24 2009/07/24 深圳市六通實業有限公司 CN 43

N/041610 2009/07/24 2009/07/24 欣特峽商貿（上海）有限公司 CN 05

N/041611 2009/07/24 2009/07/24 欣特峽商貿（上海）有限公司 CN 05

N/041612 2009/07/24 2009/07/24 欣特峽商貿（上海）有限公司 CN 05

N/041613 2009/07/24 2009/07/24 欣特峽商貿（上海）有限公司 CN 05

N/041616 2009/07/24 2009/07/24 Hung Win Trading Company Limited HK 05

N/041618 2009/07/24 2009/07/24 王海棠

Wong Hoi Tong

MO 34

N/041619 2009/07/24 2009/07/24 北京鴻合盛視數字媒體技術有限公司 CN 09

N/041620 2009/07/24 2009/07/24 京都養生堂製藥廠有限公司

Jing Du Yang Sheng Tang Chinese Herbal Manufacturing Limited

HK 30

N/041621 2009/07/24 2009/07/24 京都養生堂製藥廠有限公司

Jing Du Yang Sheng Tang Chinese Herbal Manufacturing Limited

HK 32

9N/041622 2009/07/24 2009/07/24 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. CH 34

N/041625 2009/07/24 2009/07/24 TRAVELODGE HOTELS LIMITED GB 43

N/041626 2009/07/24 2009/07/24 TRAVELODGE HOTELS LIMITED GB 43

N/041628 2009/07/24 2009/07/24 喜萬年煙草（澳門）有限公司

COMPANHIA DE TABACO HEI MAN LIN (MACAU) 

LIMITADA

MO 34

N/041630 2009/07/24 2009/07/24 葛蘭素製藥（澳門）有限公司 MO 05

N/041631 2009/07/24 2009/07/24 梁少芬

Liang Shaofen

MO 30

N/041632 2009/07/24 2009/07/24 Molok Oy FI 21

N/041633 2009/07/24 2009/07/24 衍生行有限公司 HK 05

N/041634 2009/07/24 2009/07/24 衍生行有限公司 HK 30

N/041635 2009/07/24 2009/07/24 衍生行有限公司 HK 05

N/041636 2009/07/24 2009/07/24 衍生行有限公司 HK 30

N/041639 2009/07/24 2009/07/24 林海軍

Lam Hoi Kuan

MO 34

N/041641 2009/07/24 2009/07/24 Skagen Designs, Ltd. US 09

N/041642 2009/07/24 2009/07/24 Skagen Designs, Ltd. US 14

N/041643 2009/07/24 2009/07/24 Skagen Designs, Ltd. US 35

N/041644 2009/07/24 2009/07/24 THER-A-PEDIC ASSOCIATES, INC. US 20

N/041645 2009/07/24 2009/07/24 THER-A-PEDIC ASSOCIATES, INC. US 24

N/041646 2009/07/24 2009/07/24 THER-A-PEDIC ASSOCIATES, INC. US 20
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N/041647 2009/07/24 2009/07/24 THER-A-PEDIC ASSOCIATES, INC. US 24

N/041648 2009/07/24 2009/07/24 GADO S.r.l. IT 03

N/041649 2009/07/24 2009/07/24 GADO S.r.l. IT 09

N/041650 2009/07/24 2009/07/24 GADO S.r.l. IT 14

N/041651 2009/07/24 2009/07/24 GADO S.r.l. IT 18

N/041652 2009/07/24 2009/07/24 GADO S.r.l. IT 25

N/041653 2009/07/24 2009/07/24 GADO S.r.l. IT 35

N/041654 2009/07/24 2009/07/24 GADO S.r.l. IT 35

N/041674 2009/07/24 2009/07/24 MASAKI TACHIDA MO 43

N/041675 2009/07/24 2009/07/24 HTC CORPORATION TW 09

N/041676 2009/07/24 2009/07/24 Fiona Chen TW 25

N/041677 2009/07/24 2009/07/24 Fiona Chen TW 28

N/041678 2009/07/24 2009/07/24 Fiona Chen TW 35

N/041679 2009/07/24 2009/07/24 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. CH 34

N/041680 2009/07/24 2009/07/24 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. CH 34

N/041681 2009/07/24 2009/07/24 湖北聯樂床具集團有限公司

HUBEI LIANLE BEDDING GROUP CO., LTD.

CN 20

N/041682 2009/07/24 2009/07/24 東莞佳居樂櫥櫃有限公司

DONGGUAN CACULE KITCHEN CABINET CO., LTD.

CN 20

N/041685 2009/07/24 2009/07/24 GAMING PARTNERS INTERNATIONAL (GPI) FR 09

N/041686 2009/07/24 2009/07/24 GAMING PARTNERS INTERNATIONAL (GPI) FR 28

N/041687 2009/07/24 2009/07/24 GAMING PARTNERS INTERNATIONAL (GPI) FR 35

10N/041688 2009/07/24 2009/07/24 GAMING PARTNERS INTERNATIONAL (GPI) FR 09

N/041689 2009/07/24 2009/07/24 GAMING PARTNERS INTERNATIONAL (GPI) FR 28

N/041690 2009/07/24 2009/07/24 GAMING PARTNERS INTERNATIONAL (GPI) FR 35

N/041691 2009/07/24 2009/07/24 BR IP Holder LLC, uma sociedade de responsabilidade limitada 

do Estado de Delaware US 30

N/041692 2009/07/24 2009/07/24 BR IP Holder LLC, uma sociedade de responsabilidade limitada 

do Estado de Delaware US 43

N/041693 2009/07/24 2009/07/24 BR IP Holder LLC, uma sociedade de responsabilidade limitada 

do Estado de Delaware US 30

N/041694 2009/07/24 2009/07/24 BR IP Holder LLC, uma sociedade de responsabilidade limitada 

do Estado de Delaware US 43

N/041696 2009/07/24 2009/07/24 梁浩威

Leong Hou Wai

MO 35

N/041707 2009/07/24 2009/07/24 MOULIN ROUGE BE 41

N/041708 2009/07/24 2009/07/24 MOULIN ROUGE BE 43

N/041709 2009/07/24 2009/07/24 牡丹江友搏藥業有限責任公司 CN 05

N/041710 2009/07/24 2009/07/24 牡丹江友搏藥業有限責任公司 CN 05

N/041711 2009/07/24 2009/07/24 牡丹江友搏藥業有限責任公司 CN 05

N.º 35 — 2-9-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11643



程序編號

Processo n.º

註冊日期

Data do

registo

批示日期

Data do

despacho

註冊權利人之名稱

Nome do titular

所屬國/地區

País/Território

resid.

分類

Classe

N/041712 2009/07/24 2009/07/24 陳余健文

Chan U Kin Man

MO 05

N/041713 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041714 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 16

N/041715 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041716 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 39

N/041717 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041718 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 41

N/041719 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041720 2009/07/24 2009/07/24 Melco Crown Entertainment Limited KY 43

N/041721 2009/07/24 2009/07/24 TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA JP 09

N/041722 2009/07/24 2009/07/24 TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA JP 09

N/041736 2009/07/24 2009/07/24 TDR d.o.o. HR 34

N/041742 2009/07/24 2009/07/24 Intel Corporation US 09

N/041743 2009/07/24 2009/07/24 Glaxo Group Limited GB 32

N/041744 2009/07/24 2009/07/24 MEIJI SEIKA KAISHA, LTD. JP 05

N/041745 2009/07/24 2009/07/24 MEIJI SEIKA KAISHA, LTD. JP 29

N/041746 2009/07/24 2009/07/24 MEIJI SEIKA KAISHA, LTD. JP 30

N/041747 2009/07/24 2009/07/24 MEIJI SEIKA KAISHA, LTD. JP 32

N/041748 2009/07/24 2009/07/24 Acres-Fiore Patents US 35

N/041749 2009/07/24 2009/07/24 Acres-Fiore Patents US 09

N/041752 2009/07/24 2009/07/24 福建省緣素餐飲有限公司 CN 29

N/041753 2009/07/24 2009/07/24 福建省緣素餐飲有限公司 CN 30

N/041754 2009/07/24 2009/07/24 福建省緣素餐飲有限公司 CN 43

N/041755 2009/07/24 2009/07/24 福建省緣素餐飲有限公司 CN 29

N/041756 2009/07/24 2009/07/24 福建省緣素餐飲有限公司 CN 30

N/041757 2009/07/24 2009/07/24 福建省緣素餐飲有限公司 CN 43

N/041758 2009/07/24 2009/07/24 福建省緣素餐飲有限公司 CN 29

N/041759 2009/07/24 2009/07/24 福建省緣素餐飲有限公司 CN 30

N/041760 2009/07/24 2009/07/24 福建省緣素餐飲有限公司 CN 43

N/041765 2009/07/24 2009/07/24 Kabushiki Kaisha As Know As JP 35

N/041766 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 29

N/041767 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 30

N/041768 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 32

N/041769 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 29

N/041770 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 30

N/041771 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 32

N/041772 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 29

N/041773 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 30

N/041774 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 32
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N/041777 2009/07/24 2009/07/24 Malaysia Dairy Industries Pte Ltd SG 32

N/041778 2009/07/24 2009/07/24 Studio IP Holdings LLC US 09

N/041779 2009/07/24 2009/07/24 Studio IP Holdings LLC US 18

N/041780 2009/07/24 2009/07/24 Studio IP Holdings LLC US 25

N/041781 2009/07/24 2009/07/24 Studio IP Holdings LLC US 35

N/041782 2009/07/24 2009/07/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN FR 09

N/041783 2009/07/24 2009/07/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN FR 16

N/041784 2009/07/24 2009/07/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN FR 38

N/041785 2009/07/24 2009/07/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN FR 09

N/041786 2009/07/24 2009/07/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN FR 16

N/041787 2009/07/24 2009/07/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN FR 38

N/041788 2009/07/24 2009/07/24 Barrancarnes - Transformação Artesanal, S.A. PT 29

N/041789 2009/07/24 2009/07/24 Audigier Brand Management Group, LLC US 25

N/041790 2009/07/24 2009/07/24 RUM CREATION & PRODUCTS INC. VG 33

N/041791 2009/07/24 2009/07/24 RUM CREATION & PRODUCTS INC. VG 33

N/041792 2009/07/24 2009/07/24 RUM CREATION & PRODUCTS INC. VG 33

N/041793 2009/07/24 2009/07/24 RUM CREATION & PRODUCTS INC. VG 33

N/041795 2009/07/24 2009/07/24 Wah Ming Hong Holdings Limited VG 14

N/041797 2009/07/24 2009/07/24 大葉出入口有限公司 MO 25

N/041798 2009/07/24 2009/07/24 J. & G. Grant GB 33

N/041806 2009/07/24 2009/07/24 RAJAN IMPORTS LIMITED GB 25

N/041809 2009/07/24 2009/07/24 Aruze Corporation JP 09

N/041810 2009/07/24 2009/07/24 蕭信宏

HSIAO HSIN-HUNG

CN 25

N/041811 2009/07/24 2009/07/24 蕭信宏

HSIAO HSIN-HUNG

CN 25

N/041812 2009/07/24 2009/07/24 AstraZeneca AB SE 10

N/041813 2009/07/24 2009/07/24 AstraZeneca AB SE 05

N/041815 2009/07/24 2009/07/24 文強藥廠有限公司

WEN JIANG MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD.

MY 32

N/041816 2009/07/24 2009/07/24 湖北周黑鴨食品有限公司 CN 29

N/041817 2009/07/24 2009/07/24 湖北周黑鴨食品有限公司 CN 35

N/041818 2009/07/24 2009/07/24 湖北周黑鴨食品有限公司 CN 43

N/041819 2009/07/24 2009/07/24 鑰悅國際股份有限公司 TW 14

N/041820 2009/07/24 2009/07/24 鑰悅國際股份有限公司 TW 16
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N/041821 2009/07/24 2009/07/24 鑰悅國際股份有限公司 TW 14

N/041822 2009/07/24 2009/07/24 鑰悅國際股份有限公司 TW 16

N/041823 2009/07/24 2009/07/24 鑰悅國際股份有限公司 TW 14

N/041824 2009/07/24 2009/07/24 鑰悅國際股份有限公司 TW 16

N/041825 2009/07/24 2009/07/24 陳樹光

CHAN SU KUONG

MO 43

N/041826 2009/07/24 2009/07/24 何玉玲

He Yuling

MO 44

N/041827 2009/07/24 2009/07/24 何玉玲

He Yuling

MO 44

N/041828 2009/07/24 2009/07/24 江蘇艾寶紡織製衣有限公司 CN 18

N/041829 2009/07/24 2009/07/24 江蘇艾寶紡織製衣有限公司 CN 25

N/041830 2009/07/24 2009/07/24 Keshi Pty Ltd (ACN 109 285 029) AU 09

N/041831 2009/07/24 2009/07/24 Keshi Pty Ltd (ACN 109 285 029) AU 16

N/041832 2009/07/24 2009/07/24 Keshi Pty Ltd (ACN 109 285 029) AU 41

N/041833 2009/07/24 2009/07/24 Martell & Co. FR 33

N/041834 2009/07/24 2009/07/24 Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. US 03

N/041837 2009/07/24 2009/07/24 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S.A. UY 34

N/041838 2009/07/24 2009/07/24 珠海格力電器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

CN 07

N/041839 2009/07/24 2009/07/24 珠海格力電器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

CN 09

N/041840 2009/07/24 2009/07/24 珠海格力電器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

CN 11

N/041841 2009/07/24 2009/07/24 珠海格力電器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

CN 16

N/041842 2009/07/24 2009/07/24 珠海格力電器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

CN 35

N/041843 2009/07/24 2009/07/24 珠海格力電器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

CN 37

N/041844 2009/07/24 2009/07/24 CROWN MELBOURNE LIMITED AU 35

N/041845 2009/07/24 2009/07/24 CROWN MELBOURNE LIMITED AU 36

N/041846 2009/07/24 2009/07/24 CROWN MELBOURNE LIMITED AU 39

N/041847 2009/07/24 2009/07/24 CROWN MELBOURNE LIMITED AU 41

N/041848 2009/07/24 2009/07/24 CROWN MELBOURNE LIMITED AU 35

N/041849 2009/07/24 2009/07/24 CROWN MELBOURNE LIMITED AU 36

N/041850 2009/07/24 2009/07/24 CROWN MELBOURNE LIMITED AU 39

N/041851 2009/07/24 2009/07/24 CROWN MELBOURNE LIMITED AU 41

N/041853 2009/07/24 2009/07/24 R車厘哥夫食品（澳門）有限公司 MO 30

N/041854 2009/07/24 2009/07/24 ARJO WIGGINS FINE PAPERS LIMITED GB 16

N/041855 2009/07/24 2009/07/24 澳門培正中學教育協進會

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA SECUNDÁRIA PUI 

CHING DE MACAU

MO 45
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N/041856 2009/07/24 2009/07/24 DFS Group L.P. US 35

N/041857 2009/07/24 2009/07/24 DFS Group L.P. US 35

N/041858 2009/07/24 2009/07/24 Allrecipes.com, Inc. US 16

N/041859 2009/07/24 2009/07/24 Allrecipes.com, Inc. US 35

N/041860 2009/07/24 2009/07/24 Allrecipes.com, Inc. US 42

N/041861 2009/07/24 2009/07/24 Allrecipes.com, Inc. US 16

N/041862 2009/07/24 2009/07/24 Allrecipes.com, Inc. US 35

N/041863 2009/07/24 2009/07/24 Allrecipes.com, Inc. US 42

N/041866 2009/07/24 2009/07/24 邱梓桑

QIU ZISANG

CN 14

N/041867 2009/07/24 2009/07/24 邱梓桑

QIU ZISANG

CN 35

N/041868 2009/07/24 2009/07/24 江蘇創意投資管理有限公司

JIANGSU INNOVATION AND CREATION INVESTMENT 

CO., LTD.

CN 14

N/041869 2009/07/24 2009/07/24 廣東健生堂保健品有限公司 CN 05

N/041870 2009/07/24 2009/07/24 廣東健生堂保健品有限公司 CN 43

N/041871 2009/07/24 2009/07/24 羅茂仁

LO, MAO-JEN

TW 32

N/041872 2009/07/24 2009/07/24 羅茂仁

LO, MAO-JEN

TW 43

N/041873 2009/07/24 2009/07/24 MAZDA MOTOR CORPORATION JP 07

N/041874 2009/07/24 2009/07/24 MAZDA MOTOR CORPORATION JP 37

N/041875 2009/07/24 2009/07/24 AGÊNCIA DE VIAGENS E DE TURISMO CHINA (MACAU) 

S.A. MO 39
11N/041876 2009/07/24 2009/07/24 AGÊNCIA DE VIAGENS E DE TURISMO CHINA (MACAU) 

S.A. MO 39

N/041877 2009/07/24 2009/07/24 Madeline Investments Limited HK 36

N/041878 2009/07/24 2009/07/24 Madeline Investments Limited HK 37

N/041879 2009/07/24 2009/07/24 Madeline Investments Limited HK 41

N/041880 2009/07/24 2009/07/24 Madeline Investments Limited HK 43

N/041882 2009/07/24 2009/07/24 麒麟啤酒（珠海）有限公司 CN 32

N/041883 2009/07/24 2009/07/24 Hong Kong Lee Man Shan Medicine Manufacturing Limited HK 05

N/041886 2009/07/24 2009/07/24 Richemont International S.A. CH 09

N/041887 2009/07/24 2009/07/24 Richemont International S.A. CH 16

N/041888 2009/07/24 2009/07/24 Richemont International S.A. CH 18

N/041889 2009/07/24 2009/07/24 Richemont International S.A. CH 25

N/041890 2009/07/24 2009/07/24 The Concentrate Manufacturing Company of Ireland BM 32

N/041891 2009/07/24 2009/07/24 順豐（知識產權）有限公司

SF (IP) Limited

HK 16

N/041892 2009/07/24 2009/07/24 順豐（知識產權）有限公司

SF (IP) Limited

HK 39
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N/041893 2009/07/24 2009/07/24 順豐（知識產權）有限公司

SF (IP) Limited

HK 16

N/041894 2009/07/24 2009/07/24 順豐（知識產權）有限公司

SF (IP) Limited

HK 39

1 不批給“NEW YORK”詞語的專屬使用權利。

 Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «NEW YORK».

2 不批給“澳門”，“垃圾草油”，“芳香療效”，“外科良藥”，“居旅常備”及“必屬良藥”詞語的專屬使用權利。
 Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «澳門»，«垃圾草油»，«芳香療效»，«外科良藥»，«居旅常備» e        

«必屬良藥».

3 不批給“MACAU”詞語的專屬使用權利。
 Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «MACAU».

4 不批給“LAS VEGAS”詞語的專屬使用權利。
 Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «LAS VEGAS».

5 不批給“BACCARAT”詞語的專屬使用權利。
 Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «BACCARAT».

6 不批給“TOKYO”及“JAPAN”詞語的專屬使用權利。
 Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «TOKYO» e «JAPAN»

7 不批給“朗姆酒”詞語的專屬使用權利。
 Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) “朗姆酒”.

8 不批給“眼鏡”詞語的專屬使用權利。

 Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) “眼鏡”.

9 不批給“FILTER”及“CIGARETTES”詞語的專屬使用權利。
 Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «FILTER» e «CIGARETTES».

10 不批給“RFID”詞語的專屬使用權利。
 Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «RFID».

11 不批給“澳門”，“股份有限公司”及“(MACAO) LTD.”詞語的專屬使用權利。
 Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s)  «澳門»，«股份有限公司» e «(MACAO) LTD.».
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備註

Observações

N/036458 2009/07/30 2009/07/30 Sa Sa Overseas 

Limited

VG 25 除了“腰帶；服裝；手套（服

裝）；鞋及帽”之外，核准其他

產品的商標註冊申請。

C o m e x c e p ç ã o d e «c i n t o s; 

vestuário; luvas (vestuário); 

calçado e chapéus», foi conce-

dido o registo para os restantes 

produtos constantes do pedido 

de registo de marca.
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1 N/33320
1 N/33321
1 N/33322

1 N/33325
1 N/33326
1 N/33327

2009/07/09 Las Vegas Sands Corp. US

41

43

45

1. 根據於2009年6月22日初級法院之判決，並於2009年7月9日已轉為確定判決，裁定上訴部份理由成立，並決定廢止被上訴之

批示以及命令核准指定註冊於第41類服務的第N/33320號及第N/33325號商標，指定註冊於第43類服務的第N/33322號及第

N/33326號商標，指定註冊於第45類服務的第N/33322號及第N/33327號商標之註冊申請。
1. Por sentença do Tribunal Judicial de Base, de 22/06/2009, que transitou em julgado no dia 09/07/2009, foi julgado parcialmente 

procedente o recurso, decidindo revogar os despachos recorridos e ordenando o registo das marcas n.os N/33320 e N/33325 para 

os serviços da classe 41.ª, N/33321 e N/33326 para os serviços da classe 43.ª, N/33322 e N/33327 para os serviços da classe 45.ª

設計及新型之保護

Protecção de desenho ou modelo

批給

Concessões

程序編號
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註冊日期

Data do

registo

批示日期

Data do

despacho
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D/000467 2009/07/17 2009/07/17 續天曙 TW

D/000468 2009/07/17 2009/07/17 續天曙 TW

D/000469 2009/07/17 2009/07/17 續天曙 TW

D/000470 2009/07/17 2009/07/17 續天曙 TW

D/000472 2009/07/17 2009/07/17 ILLYCAFFÈ S.P.A. CON UNICO SOCIO IT

D/000475 2009/07/17 2009/07/17 澳門特別行政區政府能源業發展辦公室 MO

D/000476 2009/07/17 2009/07/17 澳門特別行政區政府能源業發展辦公室 MO

D/000477 2009/07/17 2009/07/17 澳門特別行政區政府能源業發展辦公室 MO

D/000478 2009/07/17 2009/07/17 澳門特別行政區政府能源業發展辦公室 MO

D/000479 2009/07/17 2009/07/17 澳門特別行政區政府能源業發展辦公室 MO

D/000480 2009/07/17 2009/07/17 澳門特別行政區政府能源業發展辦公室 MO

D/000481 2009/07/17 2009/07/17 澳門特別行政區政府能源業發展辦公室 MO

D/000544 2009/07/17 2009/07/17 林子筠

Lam Tsz Kwan

MO
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P/009798 9615-M 2009/07/29 SPORTSWEAR COMPANY, S.P.A. IT

P/009923 9751-M 2009/07/15 AULBACH LIZENZ AG CH

P/009924 9752-M 2009/07/15 AULBACH LIZENZ AG CH

P/009925 9753-M 2009/07/15 AULBACH LIZENZ AG CH

P/009927 9755-M 2009/07/15 AULBACH LIZENZ AG CH

P/010296 10206-M 2009/07/22 The Condé Nast Publications Limited GB

P/010940 10763-M 2009/07/15 INVENTIO AG CH

P/010943 10766-M 2009/07/15 PRESTONE PRODUCTS CORPORATION US

P/011642 11134-M 2009/07/28 Studio IP Holdings LLC US

P/011643 11135-M 2009/07/28 Studio IP Holdings LLC US

P/011992 11876-M 2009/07/22 Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (Trading as Seiko Holdings 

Corporation) JP

P/015271 15529-M 2009/07/22 Merrill Lynch & Co., Inc. US

P/015273 15530-M 2009/07/22 Merrill Lynch & Co., Inc. US

P/015274 15531-M 2009/07/22 Merrill Lynch & Co., Inc. US

P/015275 15532-M 2009/07/22 Merrill Lynch & Co., Inc. US

P/015526 15484-M 2009/07/15 JOHNSON & JOHNSON US

N/008434 -- 2009/07/22 Baronne Philippine de Rothschild G.F.A. FR

N/008678 -- 2009/07/15 SUMIDA CORPORATION JP

N/008679 -- 2009/07/15 SUMIDA CORPORATION JP

N/009199 -- 2009/07/15 WELLA AKTIENGESELLSCHAFT DE

N/009334 -- 2009/07/29 BATMARK LIMITED GB

N/009335 -- 2009/07/29 BATMARK LIMITED GB

N/009336 -- 2009/07/29 BATMARK LIMITED GB

N/009337 -- 2009/07/29 BATMARK LIMITED GB

N/009400 -- 2009/07/28 THE COCA-COLA COMPANY, sociedade organizada e existindo 

segundo as leis do Estado de Delaware US

N/009408 -- 2009/07/22 Disney Enterprises, Inc. US

N/009409 -- 2009/07/22 Disney Enterprises, Inc. US

N/009410 -- 2009/07/22 Disney Enterprises, Inc. US

N/009411 -- 2009/07/22 Disney Enterprises, Inc. US

N/009427 -- 2009/07/15 Clifford Trade Mark Limited HK

N/009437 -- 2009/07/28 THE COCA-COLA COMPANY, sociedade organizada e existindo 

segundo as leis do Estado de Delaware US
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N/009451 -- 2009/07/22 Shanghai Jahwa United Co., Ltd CN

N/009452 -- 2009/07/22 STARBUCKS CORPORATION US

N/009453 -- 2009/07/22 STARBUCKS CORPORATION US

N/009454 -- 2009/07/22 STARBUCKS CORPORATION US

N/009455 -- 2009/07/29 STARBUCKS CORPORATION US

N/009456 -- 2009/07/29 STARBUCKS CORPORATION US

N/009457 -- 2009/07/29 STARBUCKS CORPORATION US

N/009458 -- 2009/07/29 STARBUCKS CORPORATION US

N/009459 -- 2009/07/29 STARBUCKS CORPORATION US

N/009460 -- 2009/07/29 STARBUCKS CORPORATION US

N/009461 -- 2009/07/29 STARBUCKS CORPORATION US

N/009462 -- 2009/07/29 STARBUCKS CORPORATION US

N/009463 -- 2009/07/29 STARBUCKS CORPORATION US

N/009464 -- 2009/07/29 STARBUCKS CORPORATION US

N/009465 -- 2009/07/22 STARBUCKS CORPORATION US

N/009466 -- 2009/07/22 STARBUCKS CORPORATION US

N/009467 -- 2009/07/22 STARBUCKS CORPORATION US

N/009501 -- 2009/07/29 Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha JP

N/009541 -- 2009/07/29 Ajinomoto Co., Inc. JP

N/009550 -- 2009/07/15 Descente, Ltd. JP

N/009936 -- 2009/07/22 Diageo Brands B.V. NL

N/009964 -- 2009/07/15 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. JP

N/009986 -- 2009/07/15 廣西梧州冰泉實業股份有限公司

GUANGXI WUZHOU BINGQUAN INDUSTRY CO., LTD.

CN

N/009990 -- 2009/07/15 Takeda Pharmaceutical Company Limited JP

附註

Averbamentos

程序編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

附註之性質

Natureza do

averbamento

申請人/註冊權利人

Requerente/Titular

更改

Modificação

P/000136

(136-M)

2009/07/30 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SONY BMG MUSIC 

ENTERTAINMENT

Sony Music Entertainment

P/000137

(137-M)

2009/07/30 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SONY BMG MUSIC 

ENTERTAINMENT

Sony Music Entertainment
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P/001405

(1309-M)

2009/07/23 更改地址

Modificação de 

sede

BANCO ITAÚ S.A. Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre 

Itausa, São Paulo, Brasil

P/001860

(1764-M)

2009/07/23 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/002587

(2483-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/002588

(2484-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/002697

(2593-M)

2009/07/23 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/002698

(2594-M)

2009/07/23 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/002703

(2599-M)

2009/07/23 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/002955

(9148-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003014

(2909-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003091

(2986-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003092

(2987-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003093

(2988-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003094

(2989-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003247

(3126-M)

2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

P/003249

(3128-M)

2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom
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P/003250

(3129-M)

2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

P/003251

(3130-M)

2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

P/003252

(3131-M)

2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

(P/003345

3216-M)

2009/07/23 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003352

(3223-M)

2009/07/23 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003763

(3634-M)

2009/07/23 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003797

(3668-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003799

(3670-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003801

(3672-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003803

(3674-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003805

(3676-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003806

(3677-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003905

(3776-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003948

(3819-M)

2009/07/23 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/003951

(3822-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.
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P/004226

(4095-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/004265

(4134-M)

2009/07/23 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/004869

(4730-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/004870

(4731-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/004871

(4732-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/006366

(6191-M)

2009/07/15 轉讓

Transmissão

DAWSON 

INTERNATIONAL 

HOLDINGS (UK) 

LIMITED

UNITED CASHMERE BRANDS

VEDJEGYHASZNOSITO KFT, com sede em H-1036 

Budapest, Becsi ut 52, Hungary

P/006366

(6191-M)

2009/07/15 轉讓

Transmissão

UNITED CASHMERE 

BRANDS 

VEDJEGYHAS-

ZNOSITO KFT

Ballantyne Cashmere S.p.A., com sede em Corso Italia 

49, Milan

P/006680

(6468-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/006681

(6469-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/006682

(6470-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/009145

(8893-M)

2009/07/15 轉讓

Transmissão

DAWSON 

INTERNATIONAL 

HOLDINGS (UK) 

LIMITED

UNITED CASHMERE BRANDS

VEDJEGYHASZNOSITO KFT, com sede em H-1036 

Budapest, Becsi ut 52, Hungary

P/009145

(8893-M)

2009/07/15 轉讓

Transmissão

UNITED CASHMERE 

BRANDS 

VEDJEGYHAS-

ZNOSITO KFT

Ballantyne Cashmere S.p.A., com sede em Corso Italia 

49, Milan

P/009798

(9615-M)

2009/07/30 更改地址

Modificação de 

sede

SPORTSWEAR 

COMPANY, S.p.A.

Galleria Cavour 4 Bolonha Itália

P/010248

(10159-M)

2009/07/30 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SONY BMG MUSIC 

ENTERTAINMENT

Sony Music Entertainment
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P/014702

(14627-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/014703

(14628-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/014704

(14629-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/014705

(14630-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/014867

(14745-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/015128

(15088-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/015284

(15190-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/015301

(15217-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/015302

(15218-M)

2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P/015529

(15487-M)

2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

Kraft Foods Holdings, 

Inc.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

N/003202 2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

N/004692 2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

N/005417 2009/07/30 更改地址

Modificação de 

sede

ACE LIMITED Bärengasse 32, CH-8001 Zürich, Switzerland

N/005418 2009/07/30 更改地址

Modificação de 

sede

ACE LIMITED Bärengasse 32, CH-8001 Zürich, Switzerland

N/006503 2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom
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N/006743 2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

N/006744 2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

N/008428 2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

N/009301 2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

N/009342 2009/07/15 更改地址

Modificação de 

sede

KABUSHIKI KAISHA 

RS.R

2-5-6, Nogami, Takarazuka, Hyogo 665-0022 Japan

N/010120 2009/07/15 使用許可

Licença de 

exploração

Sun Hung Kai & Co. 

Limited, uma companhia 

de responsabilidade 

limitada incorporada 

segundo as leis de Hong 

Kong

S U N H U N G K A I I N V E S T M E N T S E RV I C E S 

LIMITED, com sede em Rua de Xangai, n.º 165, r/c, Loja 

E, Macau

N/010121 2009/07/15 使用許可

Licença de 

exploração

Sun Hung Kai & Co. 

Limited, uma companhia 

de responsabilidade 

limitada incorporada 

segundo as leis de Hong 

Kong

S U N H U N G K A I I N V E S T M E N T S E RV I C E S 

LIMITED, com sede em Rua de Xangai, n.º 165, r/c, Loja 

E, Macau

N/010122 2009/07/15 使用許可

Licença de 

exploração

Sun Hung Kai & Co. 

Limited, uma companhia 

de responsabilidade 

limitada incorporada 

segundo as leis de Hong 

Kong

S U N H U N G K A I I N V E S T M E N T S E RV I C E S 

LIMITED, com sede em Rua de Xangai, n.º 165, r/c, Loja 

E, Macau

N/010123 2009/07/15 使用許可

Licença de 

exploração

Sun Hung Kai & Co. 

Limited, uma companhia 

de responsabilidade 

limitada incorporada 

segundo as leis de Hong 

Kong

S U N H U N G K A I I N V E S T M E N T S E RV I C E S 

LIMITED, com sede em Rua de Xangai, n.º 165, r/c, Loja 

E, Macau

N/010607 2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

N/011233 2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

N/011632 2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

Kraft Foods Holdings 

Inc.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.
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程序編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

附註之性質

Natureza do

averbamento

申請人/註冊權利人

Requerente/Titular

更改

Modificação

N/011640 2009/07/30 轉讓

Transmissão

Northern & Shell Titles 

Limited

NORTHERN & SHELL WORLDWIDE LIMITED, 

com sede em 55 Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, 

Grand-Duchy of Luxembourg

N/011641 2009/07/30 轉讓

Transmissão

Northern & Shell Titles 

Limited

NORTHERN & SHELL WORLDWIDE LIMITED, 

com sede em 55 Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, 

Grand-Duchy of Luxembourg

N/011650 2009/07/24 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

Kraft Foods Holdings, 

Inc.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

N/012252 2009/07/30 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, com sede 

em Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

N/016718 2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

N/016719 2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

N/021133 2009/07/16 轉讓

Transmissão

黄悅燕

Vong Ut In

領先洋行有限公司，地址為香港九龍觀塘開源道62號駱

駝漆大廈二期4字樓D座

N/023077 2009/07/15 使用許可

Licença de 

exploração

新鴻基有限公司

Sun Hung Kai & Co. 

Limited

S U N HU N G K A I I N V E S T M E N T S E RV I C E S 

LIMITED, com sede em Rua de Xangai, n.º 165, r/c, Loja 

E, Macau

N/023078 2009/07/15 使用許可

Licença de 

exploração

新鴻基有限公司

Sun Hung Kai & Co. 

Limited

S U N H U N G K A I I N V E S T M E N T S E RV I C E S 

LIMITED, com sede em Rua de Xangai, n.º 165, r/c, Loja 

E, Macau

N/026220 2009/07/15 轉讓

Transmissão

普提利信有限公司

PLATINUM 

LIMOUSINE 

LIMITED

BAROQUE JAPAN LIMITED, com sede em 11/F., 

Aobadai Hills, 4-7-7 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, Japan, 

1530042

N/026221 2009/07/15 轉讓

Transmissão

普提利信有限公司

PLATINUM 

LIMOUSINE 

LIMITED

BAROQUE JAPAN LIMITED, com sede em 11/F., 

Aobadai Hills, 4-7-7 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, Japan, 

1530042

N/026222 2009/07/15 轉讓

Transmissão

普提利信有限公司

PLATINUM 

LIMOUSINE 

LIMITED

BAROQUE JAPAN LIMITED, com sede em 11/F., 

Aobadai Hills, 4-7-7 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, Japan, 

1530042

N/026223 2009/07/15 轉讓

Transmissão

普提利信有限公司

PLATINUM 

LIMOUSINE 

LIMITED

BAROQUE JAPAN LIMITED, com sede em 11/F., 

Aobadai Hills, 4-7-7 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, Japan, 

1530042
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程序編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

附註之性質

Natureza do

averbamento

申請人/註冊權利人

Requerente/Titular

更改

Modificação

N/026224 2009/07/15 轉讓

Transmissão

普提利信有限公司

PLATINUM 

LIMOUSINE 

LIMITED

BAROQUE JAPAN LIMITED, com sede em 11/F., 

Aobadai Hills, 4-7-7 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, Japan, 

1530042

N/026225 2009/07/15 轉讓

Transmissão

普提利信有限公司

PLATINUM 

LIMOUSINE 

LIMITED

BAROQUE JAPAN LIMITED, com sede em 11/F., 

Aobadai Hills, 4-7-7 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, Japan, 

1530042

N/026226 2009/07/15 轉讓

Transmissão

普提利信有限公司

PLATINUM 

LIMOUSINE 

LIMITED

BAROQUE JAPAN LIMITED, com sede em 11/F., 

Aobadai Hills, 4-7-7 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, Japan, 

1530042

N/026227 2009/07/15 轉讓

Transmissão

普提利信有限公司

PLATINUM 

LIMOUSINE 

LIMITED

BAROQUE JAPAN LIMITED, com sede em 11/F., 

Aobadai Hills, 4-7-7 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, Japan, 

1530042

N/027073 2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

N/027074 2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

N/027075 2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

N/027076 2009/07/31 更改地址

Modificação de 

sede

VIRGIN 

ENTERPRISES 

LIMITED

The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, 

United Kingdom

N/031005 2009/08/04 更改認別資料

Modificação de 

identidade

怡寶食品飲料（深圳）

有限公司

C’ESTBON FOOD 

& BEVERAGE 

(SHENZHEN) CO., 

LTD.

華潤怡寶食品飲料（深圳）有限公司

C H I NA R E S O U R C E S C ’ E S T B O N F O O D & 

BEVERAGE (SHENZHEN) CO., LTD.

N/031269 2009/08/04 更改認別資料

Modificação de 

identidade

浙江永高塑業發展有限

公司

永高股份有限公司

N/040550 2009/07/30 更改地址

Modificação de 

sede

ACE Limited Bärengasse 32, CH-8001 Zürich, Switzerland

N/040551 2009/07/30 更改地址

Modificação de 

sede

ACE Limited Bärengasse 32, CH-8001 Zürich, Switzerland

N/040552 2009/07/30 更改地址

Modificação de 

sede

ACE Limited Bärengasse 32, CH-8001 Zürich, Switzerland
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程序編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

附註之性質

Natureza do

averbamento

申請人/註冊權利人

Requerente/Titular

更改

Modificação

N/040553 2009/07/30 更改地址

Modificação de 

sede

ACE Limited Bärengasse 32, CH-8001 Zürich, Switzerland

N/041103 2009/08/03 轉讓

Transmissão

Abercrombie & Fitch 

Trading Co.

J.M.H. Trademark, Inc., com sede em 6301 Fitch Path, 

New Albany, Ohio 43054,  Estados Unidos da América

N/041104 2009/08/03 轉讓

Transmissão

Abercrombie & Fitch

 Trading Co.

J.M.H. Trademark, Inc., com sede em 6301 Fitch Path, 

New Albany, Ohio 43054,  Estados Unidos da América

發明專利延伸之保護

Protecção de extensão de patente de invenção

附註

Averbamentos

程序編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

附註之性質

Natureza do

averbamento

申請人/註冊權利人

Requerente/Titular

更改

Modificação

J/000058 2009/08/07 轉讓

Transmissão

太平技研工業株式會

社

株式會社晉

SHIN CO., LTD., com sede em 9-10-302, 

Nagayoshikawanabe 3-chome, Hirano-ku, Osaka-shi, 

Osaka 547-0014 Japan

J/000069 2009/07/15 更改認別資料

Modificação de

identidade

Angel 商事株式會社

Angel Co., Ltd.

Angel Playing Cards Co., Ltd.

商標之保護

Protecção de marcas

拒絕

Recusas

程式編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

申請人之名稱

Nome do

requerente

 所屬國/地區

País/Terri-

tório resid.

分類

Classe

備註

Observações

根據經12月13日第97/99/M號法令

核准之《工業產權法律制度》

Nos termos do RJPI, aprova-

do pelo D.L. n.° 97/99/M, 

de 13 de Dezembro

N/30959 2009/08/07 FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA.

BR 25 第214條第2款b）項，結合第215

條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º
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程式編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

申請人之名稱

Nome do

requerente

 所屬國/地區

País/Terri-

tório resid.

分類

Classe

備註

Observações

根據經12月13日第97/99/M號法令

核准之《工業產權法律制度》

Nos termos do RJPI, aprova-

do pelo D.L. n.° 97/99/M, 

de 13 de Dezembro

N/36382 2009/07/16 吳家權

Ung Ka Kun

MO 05 第214條第2款b）項結合第215條

第1款及第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/39467

N/40239

N/40240

2009/08/03 ALBERTO GARCÍA SANCHEZ MO 29

32

33

第214條第1款a）項及該條第2款

e）項，準用第9條第1款c）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, ex vi 

a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a 

alínea e) do n.º 2 desta disposição 

legal.

N/40599

N/40600

2009/07/22 邱慰愿

IAO WAI UN
MO 34 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/41348 2009/07/16 唐永明

TONG WING MING
MO 05 第214條第2款b）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º

N/41349 2009/07/27 唐永明

TONG WING MING

MO 05 第214條第1款a）項結合第9條第1

款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 9.º

N/41629 2009/07/27 葛蘭素製藥（澳門）有限公司 MO 05

N/41371 2009/07/16 鄧銀妹

TANG NGAN MUI
MO 19 第214條第2款a）項結合第199條

第1款b）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea b) do n.º 1 

do art.º 199.º

部分拒絕

Recusa parcial

程式編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

申請人之名稱

Nome do

requerente

所屬國/地區

País/Terri-

tório resid.

分類

Classe

備註

Observações

根據經12月13日第97/99/M號法令

核准之《工業產權法律制度》

Nos termos do RJPI, aprova-

do pelo D.L. n.° 97/99/M, 

de 13 de Dezembro

N/36458 2009/07/30 Sa Sa Overseas Limited VG 25 第216條，拒絕“腰帶；服裝；

手套（服裝）；鞋及帽”  產品

之註冊。Art.º 216.º, foi recusado 

o registo nos produtos «cintos; 

vestuário; luvas (vestuário); 

calçado e chapéus».
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註冊申請之拒絕

Recusas de pedidos de registo

程式編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

申請人之名稱

Nome do

requerente

所屬國/地區

País/Terri-

tório resid.

分類

Classe

備註

Observações

根據經12月13日第97/99/M號法令

核准之《工業產權法律制度》

Nos termos do RJPI, aprova-

do pelo D.L. n.º 97/99/M, 

de 13 de Dezembro

N/40683 2009/07/16 黃天贊

WONG TIN CHAN

MO 43 第9條第1款e）項。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/42776

N/42777

2009/07/27 Cerruti 1881 s.a.s FR 18

25

放棄

Renúncia

程序編號

Processo n.º

商標編號

Marca n.º

批示日期

Data do

despacho

註冊權利人/申請人之名稱

Nome do titular/Requerente

所屬國/地區

País/Território

resid.

N/013456 - 2009/08/06 CERRUTI 1881 FR

N/013457 - 2009/08/06 CERRUTI 1881 FR

N/013461 - 2009/08/06 CERRUTI 1881 FR

N/041898 - 2009/07/22 Nintendo Co., Ltd. JP

N/041900 - 2009/07/22 Nintendo Co., Ltd. JP

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

程序編號

Processo n.º

申請日期

Data de

entrada

註冊權利人之名稱

Nome do titular

所屬國/地區

País/Território

resid.

宣布失效申請人之名稱

Nome do requerente

de declaração de caducidade

所屬國/地區

País/Território

resid.

N/012701 2009/06/26 吳楚帆 MO 石獅巿愛登堡制衣發展有限公司 CN

聲明異議

Reclamações

程序編號

Processo n.º

申請日期

Data de

entrada

申請人之名稱

Nome do requerente

所屬國/地區

País/Território

resid.

聲明異議人之名稱

Nome do oponente

所屬國/地區

País/Território

resid.

N/042003 2009/08/03 Jorge Chao de Almeida MO The Government of the Principality 

of Monaco

MC
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程序編號

Processo n.º

申請日期

Data de

entrada

申請人之名稱

Nome do requerente

所屬國/地區

País/Território

resid.

聲明異議人之名稱

Nome do oponente

所屬國/地區

País/Território

resid.

N/042003 2009/08/03 Jorge Chao de Almeida MO Société Anonyme des Bains de 

Mer et du Cercle des Etrangers à 

Monaco MC

N/042004 2009/07/28 Jorge Chao de Almeida MO Mandarin Oriental Hotel Group 

Limited HK

N/042004 2009/08/03 Jorge Chao de Almeida MO The Government of the Principality 

of Monaco MC

N/042004 2009/08/03 Jorge Chao de Almeida MO Société Anonyme des Bains de 

Mer et du Cercle des Etrangers à 

Monaco MC

N/042102 2009/08/03 Melco Crown Enter ta inment 

Limited KY

Citigroup Inc. US

N/042104 2009/08/03 Melco Crown Enter ta inment 

Limited KY

Citigroup Inc. US

N/042105 2009/08/03 Melco Crown Enter ta inment 

Limited KY

Citigroup Inc. US

N/042107 2009/08/03 Melco Crown Enter ta inment 

Limited KY

Citigroup Inc. US

N/042555 2009/08/03 王長慶

Wong Cheong Heng

MO 廈門煙草工業有限責任公司 CN

答辯

Contestação

程序編號

Processo n.º

申請日期

Data de

entrada

申請人之名稱

Nome do requerente

所屬國/地區

País/Território

resid.

聲明異議人之名稱

Nome do oponente

所屬國/地區

País/Território

resid.

N/041166 2009/07/03 CIE EXPLOITATION DES

SERVICES AUXILIAIRES

AERIENS SERVAIR

FR SOGRAPE VINHOS, S.A. PT

更正

Rectificações

商標編號

Marca n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

P/2401

(2297-M)

N/871

N/5850

註冊權利人/申請人之名稱（2009年

8月5日第31期第二組《澳門特別行

政區公報》）

Nome do titular/requerente (B.O. 

da RAEM n.º 31, II Série, de 5 de 

Agosto de 2009)

HENRI WINTERMANS CIGARS 

B.V.

TABACOFINA - VANDER ELST 

N.V.
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商標編號

Marca n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/41591

N/41592

N/41593

申請人名稱（2009年6月3日第22期

第二組《澳門特別行政區公報》）

Nome de requerente (B.O . da 

RAEM n.º 22, II Série, de 3 de 

Junho de 2009)

...... LLC ...... L.L.C.

N/42642 產品名單（2009年7月1日第26期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 26, II Série, de 1 de Julho de 

2009)

......；建造由金屬材料製陶瓷磚鋪蓋

的板的圍柵；......；盥洗室用樹脂製

嵌板；瓦片用材料組合，......

......；建造用金屬材料製陶瓷磚鋪蓋

的板的圍柵； . . . . . .；盥洗室用樹脂

製嵌板；盥洗室用樹脂製地板；盥

洗室用水泥製牆板；瓦片用材料組

合，......

N/42854

N/42855

N/42856

國籍（2009年7月1日第26期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Nacionalidade (B.O . da RAEM 

n.º 26, II Série, de 1 de Julho de 

2009)

英國

Inglesa

庫克群島

Ilhas Cook

N/41170 - 2009年8月5日第31期第二組《澳門特別行政區公報》，在“批給”欄目內，應視作無效刊登。

N/41170 - B.O. da RAEM n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 2009, no mapa de «Concessões», deve dar-se sem efeito a publicação 

destas marcas, por ser indevida.

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

商標編號

Marca n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/33662 申請人地址（2008年5月7日第19期

第二組《澳門特別行政區公報》）

S e d e d o r e q u e r e n t e (B.O . d a 

RAEM n.º 19, II Série, de 7 de Maio 

de 2008)

 ......  98055  ......  ......  98057  ...... 

N/34831

N/34832

N/34833

N/34834

N/34835

N/34836

產品名單（2008年6月4日第23期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 23, II Série, de 4 de Junho de 

2008)

雪茄 ...... 雪茄用火柴。

Charutos ...... fósforos para charutos.

雪茄，小雪茄煙，雪茄用盒，雪茄

用箱，煙草產品用保濕器，雪茄煙

切刀，煙嘴，煙灰缸，雪茄用打火

機；火柴。

Charutos, cigarrilhas, estojos para 

charutos, caixas para charutos, «hu-

midors» para produtos de tabaco, 

cortadores de charutos, pontas, 

cinzeiros, isqueiros para charutos; 

fósforos.

N/39920

N/39921

N/39922

N/39923

N/39924

N/39925

N/39926

申請人名稱（2009年2月4日第5期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Nome do requerente (B.O. da 

RAEM n.º 5, II Série, de 4 de Feve-

reiro de 2009)

Société des Bains de Mer et du Cer-

cle des Etrangers à Monaco

Société Anonyme des Bains de Mer 

et du Cercle des Etrangers à Mo-

naco
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商標編號

Marca n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/39927

N/39928

N/39929

N/39930

N/39931

N/39932

N/39933

N/39934

N/39935

N/39936

N/39937

N/39938

N/39939

申請人名稱（2009年2月4日第5期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Nome do requerente (B.O.  da 

RAEM n.º 5, II Série, de 4 de Feve-

reiro de 2009)

Société des Bains de Mer et du Cer-

cle des Etrangers à Monaco

Société Anonyme des Bains de Mer 

et du Cercle des Etrangers à Mo-

naco

N/41640 產品名單（2009年5月6日第18期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 18, II Série, de 6 de Maio de 

2009)

蒸餾水，礦泉水，淨水。

Água destilada, água mineral, água 

purificada.

蒸餾水，淨水。

Água destilada, água purificada.

N/41884 產品名單（2009年5月6日第18期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 18, II Série, de 6 de Maio de 

2009)

藥品 ⋯⋯ 除銹劑。

Produtos farmacêuticos ⋯⋯ herbici-

das.

藥品，獸藥及衛生用品，醫用營養

品及消滅蛔蟲用製劑。

Produtos farmacêuticos, veterinários 

e higiénicos, produtos dietéticos 

adaptados a uso medicinal e pre-

parações para destruir vermes.

N/41899 產品名單（2009年6月3日第22期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 22, II Série, de 3 de Junho de 

2009)

紙牌遊戲玩具⋯⋯收集昆蟲的用具。

Brinquedos de jogos de cartas...... 

implementos para coleccionar insec-

tos.

帶液晶體顯示屏的手提式遊戲；帶

液晶體顯示屏的手提式遊戲用的零

件及配件；其他玩具。

Jogos manuais com ecrãs de cristal 

líquido; peças e acessórios para jogos 

manuais com ecrãs de cristal líquido; 

outros brinquedos.

N/42641 產品名單（2009年7月1日第26期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 26, II Série, de 1 de Julho de 

2009)

......；油燃熱水器；......；坐浴盤；盥

洗室用長櫈；坐廁；馬桶；浴缸；污

水淨化池；化糞池；人類糞便用化糞

池；⋯⋯；暖腳器；......

......; esquentadores de óleo; ......; 

bidés; bancos de casa de banho; sani-

tas; retretes; banheiras; tanques de 

depuração de águas residuais; fossas 

sépticas; fossas sépticas para dejec-

tos humanos; ......; aquecimento de 

aparelho de pé; ......

⋯⋯；燃油熱水器；⋯⋯；清洗用

帶噴灑的坐浴盆；馬桶；清洗用帶

噴灑的坐廁；坐廁板；坐廁；廁所

水箱；浴缸；污水淨化池；人類糞

便用化糞池；⋯⋯；地熱式暖氣裝

置；⋯⋯

......; e squentadores de água a 

óleo;......; bidés com esguicho para 

lavar; retretes; assentos de casa de 

banho com esguicho para lavar; as-

sentos de casa de banho; retretes 

com assento; autoclismo; banheiras; 

tanques de depuração de águas re-

siduais; fossas sépticas para dejectos 

humanos; ......; aparelho de aqueci-

mento do chão; ......
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設計/

新型編號

Desenho/

modelo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

D/416 附圖（2008年4月2日第14期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Figura (B.O.  da RAEM n.º 14, II 

Série, de 2 de Abril de 2008)

二零零九年八月十二日於經濟局

局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $932,084.00）

Direcção dos Serviços de Economia, aos 12 de Agosto de 

2009. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 932 084,00)
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退 休 基 金 會

三十日告示

謹此公佈現有衛生局退休廚房管理員蘇祥瑞之遺孀黃美紅

申請其遺屬撫卹金，如有人士認為具權利領取該項撫卹金，應

由本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，

向退休基金會申請應有之權益。如於上述期限內未接獲任何異

議，則現申請人之要求將被接納。

二零零九年八月二十五日於退休基金會

行政管理委員會主席 劉婉婷

（是項刊登費用為 $744.00）

司 法 警 察 局

公 告

茲通知根據現行第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工

作人員通則》的規定，現以有條件限制、審查文件的方式進行

普通晉升開考，以填補本局編制內以下空缺：

高級技術員人員組別中的第一職階顧問高級技術員（電訊

範疇）一缺；

傳譯及翻譯人員組別中的第一職階一等翻譯員一缺。

上述開考之通告已張貼在司法警察局人事及行政處。報考

申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一

個工作日起計十天內遞交。

二零零九年八月二十四日於司法警察局

代局長 張玉英 

（是項刊登費用為 $1,057.00）

衛  生  局

名 單

按照社會文化司司長二零零八年六月十八日的批示，並根

據三月十五日第8/99/M號法令及十二月二十一日第87/89/M號

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Vong Mei Hong, viúva de Sou 
Cheong Soi, que foi encarregado de cozinha, aposentado, da 
Direcção dos Serviços de Saúde, requerido a pensão de sobrevi-
vência deixada pelo mesmo, devem todos os que se julgam com 
direito à percepção da mesma pensão requerer a este Fundo de 
Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação 
do presente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, 
não havendo impugnação será resolvida a pretensão da reque-
rente, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 25 de Agosto de 2009. 

A Presidente do Conselho de Administração, Lau Un Teng. 

(Custo desta publicação $ 744,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados, nos termos definidos 
pelo Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, em vigor, para 
o preenchimento dos seguintes lugares do quadro de pessoal 
desta Polícia: 

Uma vaga de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de 
telecomunicações, do grupo de pessoal técnico superior; e 

Uma vaga de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal de interpretação e tradução. 

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos con-
cursos se encontram afixados na Divisão de Pessoal e Adminis-
trativa da Polícia Judiciária, e que o prazo para a apresentação 
de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau. 

Polícia Judiciária, aos 24 de Agosto de 2009. 

A Directora, substituta, Cheong Ioc Ieng.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 18 de Junho de 2008, conforme regulado 
pelo Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, e pelo Estatuto 
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法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》的一般規定，以考

試方式進行入讀全科實習的開考。開考通告刊登於二零零九年

七月八日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組。

現根據《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條規定，

公佈開考的准考人臨時名單如下：

准考人：

  姓名

 1 歐陽文浩

 2 陳鐘錮

 3 陳熙

 4 陳曉錦

 5 陳家豪

 6 陳國芳

 7 陳國強

 8 陳光宇

 9 陳麗珊

 10 陳文芝

 11 陳民安

 12 陳文詩

 13 陳美恆

 14 陳佩莉

 15 陳佩茵

 16 陳思韻

 17 陳兆威

 18 陳德嵩

 19 陳苑琪

 20 陳婉君

 21 陳威雄

 22 陳煒倫

 23 陳偉龍

 24 陳偉淵

 25 陳永基

 26 曾國僑

 27 曾淘

 28 周安安

 29 周婉嫺

 30 周婉明

 31 周鎮業

 32 鄭浩光

 33 鄭炳全

 34 鄭步宏

dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, foi aberto 
o concurso de prestação de provas para ingresso nos internatos 
gerais, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 27, II Série, de 8 de Julho de 2009.

De acordo com o estipulado no artigo 57.º do Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, faz-se pú-
blica a seguinte lista provisória dos candidatos:

Candidatos admitidos:

Nomes

1 Ao Ieong Man Hou

2 Chan Chong Ku

3 Chan Hei

4 Chan Io Kam

5 Chan Ka Hou

6 Chan Kuok Fong

7 Chan Kuok Keong

8 Chan Kuong U

9 Chan Lai San

10 Chan Man Chi

11 Chan Man On

12 Chan Man Si

13 Chan Mei Hang

14 Chan Pui Lei

15 Chan Pui Yan

16 Chan Si Wan

17 Chan Sio Wai

18 Chan Tak Song

19 Chan Un Kei

20 Chan Un Kuan

21 Chan Wai Hong

22 Chan Wai Lon

23 Chan Wai Long

24 Chan Wai Un

25 Chan Weng Kei

26 Chang Kuok Kio

27 Chang Tou

28 Chao On On

29 Chao Un Han

30 Chao Un Meng

31 Chau Chan Ip

32 Cheang Hou Kong

33 Cheang Peng Chun

34 Cheang Pou Wang
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  姓名

 35 鄭慧明

 36 陳健茵

 37 卓奇弍

 38 卓美欣

 39 蔣晶

 40 張志鋒

 41 張志雄

 42 張宗景

 43 張松柏

 44 張玉君

 45 張思亮

 46 張淑玲

 47 張丹楓

 48 鄭佩敏

 49 甄健榮

 50 趙振鋒

 51 趙玉榮

 52 趙佩瑜

 53 崔冠昌

 54 蔡文勇

 55 徐敏珊

 56 徐鍶敏

 57 徐宇吉

 58 鍾錦萍

 59 鐘永暉

 60 曹巧雲

 61 朱俊華

 62 朱奕敏

 63 朱民峰

 64 朱寶中

 65 朱筱欣

 66 鍾家榮

 67 方壯偉

 68 馮金玉

 69 方廣恆

 70 馮素瓊

 71 符明映

 72 侯祖均

 73 何振賢

 74 何志佳

 75 何海梅

 76 何嘉欣

Nomes

35 Cheang Wai Meng

36 Chen Kin Ian

37 Cheok Kei I

38 Cheok Mei Ian

39 Cheong Cheng

40 Cheong Chi Fong

41 Cheong Chi Hong

42 Cheong Chong Keng

43 Cheong Chong Pak

44 Cheong Iok Kuan

45 Cheong Si Leong

46 Cheong Sok Leng

47 Cheong Tan Fong

48 Chiang Pui Man

49 Chin Joao Paulo

50 Chio Chan Fong

51 Chio Iok Weng

52 Chio Pui U

53 Choi Kun Cheong

54 Choi Man Iong

55 Choi Man San

56 Choi Si Man

57 Choi U Kat

58 Chong Kam Peng

59 Chong Weng Fai

60 Chou Hao Wan

61 Chu Chon Wa

62 Chu Iek Man

63 Chu Man Fong

64 Chu Pou Chong

65 Chu Sio Ian

66 Chung Ka Weng

67 Fong Chong Wai

68 Fong Kam Iok

69 Fong Kuong Hang

70 Fong Sou Keng

71 Fu Meng Ieng

72 Hao Chou Kuan

73 Ho Chan In

74 Ho Chi Kai

75 Ho Hoi Mui

76 Ho Ka Yan Amy
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  姓名

 77 何文皚

 78 何碧珊

 79 何婉儀

 80 何華

 81 許友超

 82 許國馳

 83 許少峰

 84 韓花

 85 韓姑

 86 邱慧琳

 87 楊俊文

 88 楊宗照

 89 楊曉蔚

 90 楊麗萍

 91 楊文健

 92 楊素玲

 93 姚立毅

 94 葉智恆

 95 葉安定

 96 葉黛茵

 97 胡瑛瑛

 98 鄺崑琦

 99 季銀樑

100 關敏霞

101 關偉生

102 龔鈺婷

103 郭英恬

104 郭燕娥

105 郭偉誠

106 郭笑欣

107 黎勵淋

108 黎璧瑩

109 林曉紅

110 林嘉明

111 林國垣

112 林立

113 林文清

114 林晚成

115 林蜜蜜

116 林銘豪

117 林佩萍

118 林霜

Nomes

77 Ho Man Ngoi

78 Ho Pek San

79 Ho Un I

80 Ho Wa

81 Hoi Iao Chio

82 Hoi Kuok Chi

83 Hoi Sio Fong

84 Hon Fa

85 Hon Ku

86 Iao Wai Lam

87 Ieong Chon Man

88 Ieong Chong Chio

89 Ieong Hio Wai

90 Ieong Lai Peng

91 Ieong Man Kin

92 Ieong Sou Leng

93 Io Lap Ngai

94 Ip Chi Hang

95 Ip On Teng

96 Ip Toi Yan

97 Khin Pa Pa Aung

98 Kong Kuan Kei

99 Kuai Ngan Leong

100 Kuan Man Ha

101 Kuan Wai Sang

102 Kung Olivia

103 Kuok Ieng Tim

104 Kuok In Ngo

105 Kuok Wai Seng

106 Kwok Siu Yan

107 Lai Lai Lam

108 Lai Pek Ieng

109 Lam Hiu Hung

110 Lam Ka Meng

111 Lam Kuok Wun

112 Lam Lap

113 Lam Man Cheng

114 Lam Man Seng

115 Lam Mat Mat

116 Lam Meng Hou

117 Lam Pui Peng

118 Lam Seong
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  姓名

119 林德敏

120 林偉康

121 林惠玲

122 林永照

123 劉思聰

124 劉羨婷

125 劉少球

126 劉戈

127 劉思元

128 羅傑平

129 李志寧

130 李嘉麗

131 李嘉雯

132 李璟璇

133 李健榮

134 李昆陽

135 李荔鋒

136 李文靜

137 李敏怡

138 李敏琪

139 李樹庭

140 李霆峰

141 李愉宗

142 李悅行

143 李華紅

144 李華麗

145 李惠君

146 凌恩陽

147 梁振盛

148 梁志強

149 梁志昂

150 梁厚

151 梁綺莉

152 梁逸倫

153 梁曉燕

154 梁嘉康

155 梁健昇

156 梁愛心

157 梁少明

158 梁德基

159 梁婉怡

160 梁偉文

Nomes

119 Lam Tak Man

120 Lam Wai Hong

121 Lam Wai Leng

122 Lam Weng Chio

123 Lao Si Chong

124 Lao Sin Teng

125 Lao Sio Kao

126 Lau Kwo

127 Lau Si Un

128 Law Kit Ping

129 Lei Chi Neng

130 Lei Ka Lai

131 Lei Ka Man

132 Lei Keng Sun

133 Lei Kin Weng

134 Lei Kuan Ieong

135 Lei Lai Fong

136 Lei Man Cheng

137 Lei Man I

138 Lei Man Kei

139 Lei Su Teng

140 Lei Teng Fong Fernando

141 Lei U Chong

142 Lei Ut Hang

143 Lei Wa Hong

144 Lei Wa Lai

145 Lei Wai Kuan

146 Leng Ian Ieong

147 Leong Chan Seng

148 Leong Chi Keong

149 Leong Chi Ngong

150 Leong Hao

151 Leong I Lei

152 Leong Iat Lon

153 Leong Io In

154 Leong Ka Hong

155 Leong Kin Seng

156 Leong Oi Sam

157 Leong Sio Meng

158 Leong Tak Kei

159 Leong Un I

160 Leong Wai Man
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  姓名

161 李碧琨

162 廖蓮恩

163 羅金亮

164 羅鍀誠

165 羅宇根

166 呂錦蓉

167 陸秦

168 陸耀輝

169 陸兆昌

170 龍少茵

171 盧智鷴

172 盧奧利

173 盧佩儀

174 盧壽文

175 盧偉業

176 馬順娜

177 馬惠君

178 麥德蕾

179 麥承罡

180 莫曉生

181 巫沅諺

182 梅鳳蓮

183 吳子傑

184 伍家軒

185 吳錦芬

186 吳權華

187 吳少峰

188 吳雪兒

189 吳庭輝

190 吳永耀

191 吳詠敏

192 吳媛媛

193 顏偉武

194 柯于梵

195 畢玉琴

196 岑嘉勵

197 岑雅妍

198 石麗萍

199 施議宏

200 施萍莉

201 施偉達

202 冼年銀

Nomes

161 Li Bikun

162 Lio Lin Ian

163 Lo Kam Leong

164 Lo Tak Seng

165 Lo U Kan

166 Loi Kam Iong

167 Lok Chon

168 Lok Io Fai

169 Lok Sio Cheong

170 Long Sio Ian

171 Lou Chi Han

172 Lou Ou Lei

173 Lou Pui I

174 Lou Sao Man

175 Lou Wai Ip

176 Ma Son Na

177 Ma Wai Kuan

178 Mac Tak Loi

179 Mak Seng Kong

180 Mok Io Sang

181 Mou Un In

182 Mui Fong Lin

183 Ng Chi Kit

184 Ng Ka Hin

185 Ng Kam Fan

186 Ng Kun Wa

187 Ng Sio Fong

188 Ng Sut I

189 Ng Teng Fai

190 Ng Weng Io

191 Ng Weng Man

192 Ng Wun Wun

193 Ngan Wai Mou

194 O U Fan

195 Pat Iok Kam

196 Sam Ka Lai

197 Sam Nga In

198 Seak Lai Peng

199 Si I Wang

200 Si Peng Lei

201 Si Wai Tat

202 Sin Nin Ngan
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  姓名

203 蕭湛潮

204 蕭長源

205 蕭鳳儀

206 蕭盈榮

207 薛梓

208 薛如冰

209 梁嘉敏

210 戴結強

211 戴妙玲

212 戴惠添

213 譚志峰

214 談凱兒

215 談光濠

216 譚惠然

217 鄧光輝

218 鄧語詩

219 唐嘉敏

220 湯潔盈

221 唐雪仙

222 唐永貽

223 陶濤

224 余翠萍

225 余少歡

226 余達成

227 袁淑敏

228 吳家慧

229 黃潔馨

230 韋藍

231 尹翠英

232 方健彪

233 黃阿錨

234 黃靜君

235 黃紫靜

236 黃志猛

237 黃俊毅

238 黃慶英

239 黃凱芝

240 王一群

241 汪洋

242 黃嘉南

243 黃嘉東

244 黃旗門

Nomes

203 Sio Cham Chio

204 Sio Cheong Un

205 Sio Fong I

206 Sio Ieng Weng

207 Sit Chi

208 Sit U Peng

209 Sumou Ingrid Karmane

210 Tai Kit Keong

211 Tai Mio Leng

212 Tai Wai Tim

213 Tam Chi Fong

214 Tam Hoi I

215 Tam Kwong Ho

216 Tam Wai In

217 Tang Kuong Fai

218 Tang U Si

219 Tong Ka Man

220 Tong Kit Ieng

221 Tong Sut Sin

222 Tong Weng I

223 Tou Tou

224 U Choi Peng

225 U Sio Fun

226 U Tat Seng

227 Un Sok Man

228 Ung Ka Wai

229 Vong Kit Hing

230 Wai Lam

231 Wan Choi Ieng

232 Willys, Stanley

233 Wong A Nao

234 Wong Cheng Kuan

235 Wong Chi Cheng

236 Wong Chi Mang

237 Wong Chon Ngai

238 Wong Heng Ieng

239 Wong Hoi Chi

240 Wong Iat Kuan

241 Wong Ieong

242 Wong Ka Nam

243 Wong Ka Tong

244 Wong Kei Mun



11676 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2009 年 9 月 2 日

  姓名

245 王君兒

246 黃群英

247 黃麗霞

248 黃麗儀

249 黃麗珊

250 黃美鳳

251 黃雅雲

252 黃小艷

253 黃淑健

254 黃騰達

255 王惠儀

256 黃慧珊

257 黃穎雯

258 胡茵穎

259 楊國強

260 楊美娜

261 翁家權

有條件限制之准考人：

 姓名 備註

1 陳小敏 b）

2 謝桂玲 c）

3 徐義祥 b）, c）

4 馮時彥 b）

5 何漢勝 b）

6 洪永凱 a）

7 黃小小 b）

8 黃慧明 c）

9 胡英莉 b）

a） 欠交澳門居民身份證副本；

b） 欠交醫學學士學位證書副本；

c） 欠交載有醫學學士學位課程總成績的文件副本。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第五十七條第四款之規定，有條件限制之投考人須自本臨

時名單公布之日起計十日內彌補有缺失之處或證明符合要件，

否則將被淘汰。

被淘汰之投考人：

  姓名 備註

 1 陳春燕 d）

 2 曾芳妮 d）

 3 鄒星祥 d）

Nomes

245 Wong Kuan I

246 Wong Kuan Ieng

247 Wong Lai Ha

248 Wong Lai I

249 Wong Lai San

250 Wong Mei Fong

251 Wong Nga Wan

252 Wong Sio Im

253 Wong Sok Kin

254 Wong Tang Tat

255 Wong Wai I

256 Wong Wai San

257 Wong Weng Man

258 Wu Ian Weng

259 Yeung Kwok Keung

260 Yeung Mei Na

261 Yung Ka Kuen

Candidatos  admitidos condicionalmente:

Nomes Observações

1 Chan Sio Man b)

2 Che Kuai Leng c)

3 Choi I Cheong b), c)

4 Fong Si In b)

5 Ho Hon Seng b)

6 Hung Wing Hoi a)

7 Wong Sio Sio b)

8 Wong Wai Meng c)

9 Wu Ieng Lei b)

a) Falta cópia do bilhete de identidade de residente de Ma-
cau;

b) Falta cópia do diploma de licenciatura em medicina; e

c) Falta uma cópia do documento onde conste a classificação 
final do curso de licenciatura em medicina.

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 57.º do Estatuto 
dos Trabalhadores da Função Pública, os candidatos admitidos 
condicionalmente devem efectuar a supressão de deficiências 
dentro de dez dias, contados a partir da data da publicação da 
lista provisória.

Candidatos excluídos:

Nomes Observações

 1 Chan Chon In d)

 2 Chang Fong Nei d)

 3 Chao Seng Cheong d)
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  姓名 備註

 4 鄭狄敏 d）

 5 趙海量 d）

 6 何佩薇 d）

 7 楊曉珊 d）

 8 郭可文 d）

 9 林愛娟 e）

10 劉宇 d）

11 李灝敏 d）

12 梁紅 d）

13 梁燕虹 d）

14 陸智威 d）

15 盧忠敏 d）

16 馬文菲 e）

17 馬國穎 d）

18 譚子亮 d）

19 王美冰 d）

20 黃明霞 e）

21 吳雅雅 e）

d）不具備臨床醫學學士學位資格；

e）因非屬澳門特別行政區永久性居民。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第五十九條第一款的規定，應考人可自本名單公佈日起計

十日內向核准招考的實體提起訴願。

二零零九年八月七日於衛生局

典試委員會：

主席：周志雄

正選委員：吳浩

候補委員：湯家耀

 （是項刊登費用為 $17,084.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

茲通知根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經

十二月二十八日第62/98/M號法令所修訂之《澳門公共行政工

Nomes Observações

 4 Cheang Tek Man d)

 5 Chio Hoi Leong d)

 6 Ho Pui Mei d)

 7 Ieong Hio San d)

 8 Kuok Ho Man d)

 9 Lam Oi Kun e)

10 Lao U d)

11 Lei Hou Man d)

12 Leong Hong d)

13 Leong In Hong d)

14 Lok Chi Wai d)

15 Lou Chong Man d)

16 Ma Man Fei e)

17 Mahomed Anthony d)

18 Tam Chi Leong d)

19 Wong Mei Peng d)

20 Wong Ming Lai e)

21 Wu Yaya e)

d) Por não reunirem a condição de habilitação de licenciatura 
em medicina;

e) Por não serem residentes permanentes da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 59.º do Estatuto dos 
Trabalhadores da Função Pública de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, os candidatos ex-
cluídos podem recorrer no prazo de dez dias, contados da data 
da publicação do anúncio, para a entidade que autorizou a aber-
tura do concurso.

Serviços de Saúde, aos 7 de Agosto de 2009.

O Júri:

Presidente: Chau Chi Hong.

Vogal efectivo: Ng Hou.

Vogal suplente: Tong Ka Io.

(Custo desta publicação $ 17 084,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, complementado por entrevista profissional, 
condicionado aos funcionários da Direcção dos Serviços de 
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作人員通則》的規定，現通過以文件審閱，並以專業面試作為

補充及有限制的方式，為教育暨青年局公務員進行普通晉升開

考，以填補本局人員編制內傳譯及翻譯範疇之特別制度職程第

一職階主任翻譯員兩缺。

再通知上述之開考通告已張貼在約翰四世大馬路7-9號一

樓，報考申請表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之

日緊接第一個工作日起計十天內遞交。 

二零零九年八月十九日於教育暨青年局 

代局長 梁勵（副局長） 

（是項刊登費用為 $1,184.00）

旅 遊 局

名 單

按照行政長官二零零九年六月三十日之批示，經於二零零

九年七月八日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組公

佈，以文件審查方式進行一般性晉升開考之開考通告，根據九

月二十五日第50/95/M號法令核准的旅遊局人員填補其編制內

資訊人員組別第一職階一等資訊技術員一缺，現公佈准考人確

定名單如下：

准考人：

袁友昌

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十八條第二

款規定，准考人確定名單已張貼於澳門旅遊局大堂，以供參

閱。

二零零九年八月二十六日於旅遊局

典試委員會：

主席：研究暨計劃廳廳長 程衛東

委員：發出執照處處長 許耀明

   顧問高級技術員 麥肇生

（是項刊登費用為 $1,292.00）

Educação e Juventude (DSEJ), nos termos definidos pelo Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, 
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 
de Dezembro, para o preenchimento de dois lugares de intér-
prete-tradutor chefe, 1.º escalão, da carreira de regime especial 
na área de interpretação e tradução do quadro de pessoal desta 
Direcção dos Serviços. 

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
e que o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau. 

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 19 de 
Agosto de 2009. 

A Directora dos Serviços, substituta, Leong Lai, subdirectora.

(Custo desta publicação $ 1 184,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Definitiva do candidato admitido ao concurso comum, docu-
mental, de acesso, geral, para o preenchimento de um lugar de 
técnico de informática de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pes-
soal de informática do quadro de pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Turismo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 50/95/M, de 25 
de Setembro, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 
30 de Junho de 2009, cujo aviso foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 
8 de Julho de 2009:

Candidato admitido:

Un Iao Cheong.

Nos termos definidos no n.º 2 do artigo 58.º do Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, vigente, 
torna-se público que se encontra afixada, no quadro de anúncio 
da entrada principal dos Serviços de Turismo, a lista definitiva 
do candidato. 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Agosto de 2009. 

O Júri:

Presidente: Cheng Wai Tong, chefe do Departamento de Estu-
dos e Planeamento.

Vogais: Hoi Io Meng, chefe da Divisão de Licenciamento; e

Mak Sio Sang, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)
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公  告

旅遊局宣佈，根據行政長官於二零零九年八月十四日作出

的批示，現“為旅遊局轄下大樓及設施提供保安看守服務”進

行公開招標。

在本公告刊登之日起，有意投標人可於辦公時間內前往澳

門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈十二樓旅遊局接待處櫃檯

或議事亭前地9號地下澳門商務旅遊中心旅遊詢問處櫃檯查閱

有關招標計劃書和承投規則及索取副本，亦可透過旅遊局網頁

（http://industry.macautourism.gov.mo）下載。

於二零零九年九月十四日十時，將在位於澳門宋玉生廣場

335-341號獲多利大廈十四樓旅遊局演講廳內舉行解答有關本公

開招標疑問的解釋會。

評標標準及其所佔之比重：

——投標價（50%）；

——競投人在提供保安服務方面的專業認證（10%）；

——證明從事有關行業的經驗（40%）。

投標人須在二零零九年九月二十八日下午五時四十五分截

標日期前，於辦公時間內將投標書交予澳門宋玉生廣場335-341

號獲多利大廈十二樓旅遊局接待處櫃檯，並須繳交澳門幣壹拾

貳萬元（$120,000.00）的臨時保證金。臨時保證金之遞交方式

得1）透過大西洋銀行並註明收款人為“旅遊局”的現金方式

存入；2）銀行擔保；或3）以現金、本票或支票方式向旅遊局

繳交，本票或支票抬頭須註明收款人為“旅遊局”。

開標儀式將於二零零九年九月二十九日十時在位於澳門宋

玉生廣場335-341號獲多利大廈十四樓旅遊局演講廳內舉行。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條規定，投標人之

法定代表應出席開標儀式，以便提出聲明異議及/或為投標所遞

交之文件出現的疑問作出解答。

二零零九年八月二十六日於旅遊局

局長 安棟樑

（是項刊登費用為 $2,140.00）

Anúncios

A Direcção dos Serviços de Turismo faz público que, de acor-
do com o despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 14 de 
Agosto de 2009, se encontra aberto o concurso público para a 
«Prestação de serviços de vigilância e segurança das instalações 
e equipamentos da responsabilidade da Direcção dos Serviços 
de Turismo». 

O programa do concurso e o caderno de encargos encontram-
-se disponíveis para efeitos de consulta, podendo as cópias do 
processo do concurso ser obtidas no Balcão de Atendimento 
da Direcção dos Serviços de Turismo, sito no Edifício «Hot 
Line», Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 335-341, 12.º an-
dar, Macau, ou no Balcão de Informação Turística do Centro de 
Turismo de Negócios de Macau, sito no Largo do Senado, n.º 9, 
r/c, Macau, a partir da presente data de publicação, dentro do 
horário normal de expediente ou ainda mediante «download» 
do ficheiro na página electrónica da Direcção dos Serviços de 
Turismo (http://industry.macautourism.gov.mo). 

Os concorrentes deverão comparecer no Auditório da Di-
recção dos Serviços de Turismo, sito no Edifício «Hot Line», 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 335-341, 14.º andar, Ma-
cau, pelas 10,00 horas do dia 14 de Setembro de 2009, para uma 
sessão de esclarecimento de dúvidas referentes ao presente con-
curso público. 

Os critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação são os seguintes: 

— Preço proposto: (50%); 

— Reconhecimento profissional do concorrente na prestação 
de serviço de segurança: (10%); 

— Experiência no ramo devidamente comprovada: (40%). 

Os concorrentes devem entregar as suas propostas no Balcão 
de Atendimento da DST, sito no Edifício «Hot Line», Alameda 
Dr. Carlos d’ Assumpção n.os 335-341, 12.º andar, Macau, dentro 
do horário normal de expediente, cujo prazo de entrega é até às 
17,45 horas do dia 28 de Setembro de 2009. 

Devem ainda os concorrentes prestar uma caução provisória, 
no valor de $ 120 000,00 (cento e vinte mil patacas). A forma de 
pagamento dessa caução provisória pode ser efectuada:

1) mediante depósito bancário à ordem da Direcção dos Ser-
viços de Turismo, no Banco Nacional Ultramarino; 

2) mediante garantia bancária; ou

3) depósito nesta Direcção dos Serviços em numerário, em 
ordem de caixa ou em cheque, emitidos à ordem da Direcção de 
Serviços de Turismo. 

O acto público do concurso realizar-se-á no Auditório da 
Direcção dos Serviços de Turismo, sito no Edifício «Hot Line», 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 335-341, 14.º andar, Ma-
cau, pelas 10,00 horas do dia 29 de Setembro de 2009. 

Os representantes legais dos concorrentes deverão estar pre-
sentes no acto público do concurso para efeitos de apresentação 
de eventuais reclamações e/ou para esclarecimento de eventuais 
dúvidas dos documentos apresentados ao concurso, nos termos 
do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho. 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Agosto de 2009. 

O Director dos Serviços, João Manuel Costa Antunes. 

(Custo desta publicação $ 2 140,00)
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旅遊局宣佈，根據行政長官於二零零九年八月十四日作出

的批示，現“為旅遊局轄下大樓及設施提供清潔服務”進行公

開招標。

由本公告刊登之日起，有意投標人可於辦公時間內前往澳

門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈十二樓旅遊局接待處櫃檯

及議事亭前地9號地下澳門商務旅遊中心旅遊詢問處櫃檯查閱

有關招標計劃書和承投規則及索取副本，亦可透過旅遊局網頁

(http://industry.macautourism.gov.mo)下載。

於二零零九年九月十四日上午十一時三十分，將在位於澳

門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈十四樓旅遊局演講廳內舉行

解答有關本公開招標疑問的解釋會。

投標書評標標準及其所佔之比重如下：

——投標價（50%）；

——競投人在提供清潔服務方面的專業認證（10%）；

——證明從事有關行業的經驗（40%）。

投標人須在二零零九年九月二十八日下午五時四十五分截

標日期前，於辦公時間內將投標書交予澳門宋玉生廣場335-341

號獲多利大廈十二樓旅遊局接待處櫃枱，並須繳交澳門幣叁萬

陸仟圓正（$36,000.00）的臨時保證金。臨時保證金之遞交方

式得1）透過大西洋銀行並註明收款人為“旅遊局”的現金方

式存入；2）銀行擔保；或3）以現金、本票或支票方式向旅遊

局繳交，本票或支票抬頭須註明收款人為“旅遊局”。

開標儀式將於二零零九年九月二十九日下午三時在澳門宋

玉生廣場335-341號獲多利大廈十四樓旅遊局演講廳內舉行。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條規定，投標人之

法定代表應出席開標儀式，以便提出聲明異議及/或為投標所遞

交之文件出現的疑問作出解答。

二零零九年八月二十六日於旅遊局

局長 安棟樑

（是項刊登費用為 $2,140.00）

A Direcção dos Serviços de Turismo faz público que, de acor-
do com o despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 14 de 
Agosto de 2009, se encontra aberto o concurso público para a 
«Prestação de serviço de limpeza das instalações e equipamen-
tos da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Turismo». 

O programa do concurso e o caderno de encargos encontram-
-se disponíveis para efeitos de consulta, podendo as cópias do 
processo do concurso ser obtidas no Balcão de Atendimento 
da Direcção dos Serviços de Turismo, sito no Edifício «Hot 
Line», Alameda Dr. Carlos d’Assumpção. n.os 335-341, 12.º an-
dar, Macau, e no Balcão de Informação Turística do Centro de 
Turismo de Negócios de Macau, sito no Largo do Senado, n.º 9, 
r/c, Macau, a partir da data de publicação do presente anúncio, 
dentro do horário normal de expediente ou ainda mediante 
«down load» do ficheiro na página electrónica da Direcção dos 
Serviços de Turismo (http://industry.macautourism. gov.mo). 

No Auditório da Direcção dos Serviços de Turismo, sito no 
Edifício «Hot Line», Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-
-341, 14.º andar, Macau, pelas 11,30 horas do dia 14 de Setembro 
de 2009, será realizada uma sessão para esclarecimento das dúvi-
das referentes ao presente concurso público. 

Os critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação são os seguintes: 

— Preço proposto: (50%); 

— Reconhecimento profissional do concorrente na prestação 
de serviço de limpeza: (10%); 

— Experiência no ramo devidamente comprovada: (40%). 

Os concorrentes devem entregar as suas propostas no Balcão 
de Atendimento da DST, sito no Edifício «Hot Line», Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 12.º andar, Macau, dentro 
do horário normal de expediente, cujo prazo de entrega é até às 
17,45 horas do dia 28 de Setembro de 2009. 

Devem ainda os concorrentes prestar uma caução provisória, 
no valor de $ 36 000,00 (trinta e seis mil patacas). A forma de 
pagamento dessa caução provisória pode ser efectuada:

1) mediante depósito bancário à ordem da Direcção dos Ser-
viços de Turismo, no Banco Nacional Ultramarino;

2) mediante garantia bancária; ou

3) depósito nesta Direcção de Serviços em numerário, em or-
dem de caixa ou em cheque, emitidos à ordem da Direcção dos 
Serviços de Turismo. 

O acto público do concurso realizar-se-á no Auditório da 
Direcção dos Serviços de Turismo, sito no Edifício «Hot Line», 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 14.º andar, Ma-
cau, pelas 15,00 horas do dia 29 de Setembro de 2009. 

Os representantes legais dos concorrentes deverão estar pre-
sentes no acto público do concurso para efeitos de apresentação 
de eventuais reclamações e/ou para esclarecimento de eventuais 
dúvidas dos documentos apresentados ao concurso, nos termos 
do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho. 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Agosto de 2009. 

O Director dos Serviços, João Manuel Costa Antunes. 

(Custo desta publicação $ 2 140,00)
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教 育 發 展 基 金

通 告

學校設置保安系統資助計劃接受申請

教育發展基金按第82/2008號行政長官批示核准之《教育發

展基金財政援助發放規章》的規定，設立“學校設置保安系統

資助計劃”。

1. 申請程序：由辦學實體向教育發展基金提出申請。

2. 申請辦法：

2.1 以校部為單位提出申請；

2.2 學校須按“學校設置保安系統”資助申請指引的要求，

提交“無償資助計劃申請書”及相關資料。有關文件須置於信

封內，送交教育暨青年局，地址：澳門約翰四世大馬路7-9號一

樓，封面請註明“教育發展基金”。

3. 申請期限：由即日至二零零九年十月三十日。但在特別

情況下，方接受申請期以外的個別申請。

4. 結果公布：資助結果將透過公函通知申請單位並透過教

育暨青年局網頁公布。

“學校設置保安系統”資助申請指引和上述第2點所指

的“無償資助計劃申請書”，可於教育暨青年局網頁下載

（http://www.dsej.gov.mo）。

二零零九年八月二十七日於教育發展基金

行政管理委員會代主席 梁勵（教育暨青年局代局長）

（是項刊登費用為 $1,762.00）

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

Aviso

Aceitação de candidaturas para apoios financeiros às  
montagens dos sistemas de segurança das escolas

Nos termos do Regulamento da Concessão de Apoios Finan-
ceiros pelo Fundo de Desenvolvimento Educativo, aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 82/2008, o Fundo de 
Desenvolvimento Educativo criou o «Plano de financiamento às 
montagens dos sistemas de segurança das escolas».

1. Procedimento para a candidatura: compete à entidade ti-
tular da escola apresentar o requerimento junto do Fundo de 
Desenvolvimento Educativo.

2. Método de candidatura

2.1 A candidatura é apresentada em nome da unidade escolar;

2.2 De acordo com as exigências das recomendações para as 
Candidaturas aos Apoios Financeiros para os Sistemas de Segu-
rança das Escolas, estas entregarão, na Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude (DSEJ), Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 
andar, Macau, dentro de um envelope fechado, no rosto do qual 
deve estar escrito «Fundo de Desenvolvimento Educativo», o 
«Requerimento para o plano de subsídio a fundo perdido» e as 
respectivas informações.

3. Prazo das candidaturas 

As candidaturas são aceites de hoje até ao dia 30 de Outubro 
de 2009. Salvo casos especiais, as candidaturas apresentadas fora 
do prazo não serão aceites.

4. Publicação dos resultados

Os resultados dos financiamentos serão comunicados aos re-
querentes através de ofício e publicados na homepage da DSEJ.

«As Recomendações para as Candidaturas aos Apoios Finan-
ceiros para os Sistemas de Segurança das Escolas» e o «Reque-
rimento para o plano de subsídio a fundo perdido», referido no 
ponto 2, podem ser descarregados na homepage da DSEJ em 
(www.dsej.gov.mo).

Fundo de Desenvolvimento Educativo, aos 27 de Agosto de 
2009.

A Presidente do Conselho Administrativo do Fundo de De-
senvolvimento Educativo, substituta, Leong Lai, directora, subs-
tituta, dos Serviços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 762,00)
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公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

第 一 公 證 署

證 明

澳門紅酒會

為公佈的目的，茲證明上述社團的

設立章程文本自二零零九年八月二十六

日起，存放於本署的社團及財團存檔文

件內，檔案組2號82/2009。

澳門紅酒會章程

一、定名：

中文：澳門紅酒會；

英文：Macau Wine Association；

葡文：Assoc iação de Vinho de 
Macau。

二、宗旨：

1. 推廣紅酒文化，普及有關紅酒的
知識；

2. 加強澳門與世界各地紅酒愛好者
的交流，共同分享心得；

3 . 推動社會大眾逐步提升生活品
位，共建和諧社會。

三、性質：民間非牟利團體。

四、會址：澳門新口岸北京街244-
246號澳門金融中心11樓D座。經理事會
同意，會址可以遷移至其他地方。

五、組織結構：

會員大會：

1. 為本會最高權力機構，可修改本
會章程，透過選舉產生會長、副會長、

理事會及監事會之成員。

2.  通常每年召開一次會員大會。

3. 會員大會由會長主持，理事會召
集。召集程序由內部規章確定。

會長及副會長：

1. 會長一名，對外代表本會，推動
理事會全面執行會員大會決議。副會長

若干名，協助會長工作。如有需要，可

增設常務副會長。

 2. 會長根據會務需要，可決定邀請
各地社會知名人士在本會擔任各種榮譽

性質之職位。

理事會：

1. 理事會全面落實會員大會制定的
方針及決議。同時，可制定各種內部規

章。

2. 理事會根據工作需要，可設立多
個部門或專責委員會。

3. 理事會成員人數不確定，其總數
目必須為單數。

4. 理事會設理事長一名，副理事長
及理事若干名，秘書長一名。理事長統

籌理事會工作，主持理事會會議。同

時，由理事會確定可代表本會簽署具法

律效力文件的人選。

監事會：

1. 監事會成員人數不確定，其總數
目必須為單數。

2. 監事會設監事長一名、副監事長
及監事若干名。監事會與理事會成員不

得互相兼任。

3. 監事會主要職責為：執行會員大
會賦予的工作職能，以及查核本會財

產。

會長、副會長、理事會及監事會成

員之每屆任期為三年，可連任。

會員：

1. 凡認同本會宗旨及願意遵守本會
章程人士，經申請獲得理事會批准後，

可成為會員。

2. 會員有維護本會聲譽的義務；亦
有退出本會的權利。

3. 會員的其他權利、義務，由理事
會透過內部規章規範。

六、經費來源：主要來自會費、各

種合法資助、捐贈及其他合法收益。

七、本章程解釋權屬理事會所有。

八、本章程未規定之條文，依澳門

特別行政區現行《民法典》辦理。

二零零九年八月二十六日於第一公

證署

代公證員 李玉蓮

（是項刊登費用為 $1,331.00）

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL
DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門青年創業家商會

英文名稱為“Macau Youth Entrepre-
neur Chamber of Commerce”

為公佈之目的，茲證明上述社團之

章程已於二零零九年八月二十一日，存

檔於本署之2009/ASS/M2檔案組內，編
號為124號，有關條文內容如下：

澳門青年創業家商會

Macau Youth Entrepreneur Chamber of 
Commerce

 章程

第一章 

 總則
 

第一條——本會訂定之中文名稱

為「澳門青年創業家商會」，英文名

稱為「 Macau  Youth Entrepreneur 
Chamber of Commerce ，以下簡稱「本
會」。 

第二條——本會宗旨如下： 

以本澳青年人為對象，積極推動創

建事業及輔助經營業務發展，鼓勵與國

際青年創業者互相交流，推動合作，啓

發商機，支持澳門邁向適度多元化的發

展方向，配合政府政策致力以年青力

量，建設澳門。

第三條——本會為非牟利的組織，

並無存立期限，於澳門特別行政區設立

與註冊，會址設於澳門美副將大馬路

11-M號嘉華閣1樓E, F座。

第二章 

 會員
 

第四條——任何人如同意本會宗

旨，經本會會員介紹，及經會議批准得

成為正式會員。

第五條——會員有選擇及被選舉權；

享有本會舉辦一切活動和福利的權利。

第六條——會員有遵守會章和決

議，以及繳交會費的義務。
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第三章 

 組織

第七條——本會組織機關包括會員

大會、理事會、監事會。

第八條——本會最高權力機構為會員

大會，負責制定或修改會章；選擇會員大

會主席團和理事會、監事會成員；決定會

務方針；審查和批准理事會工作報告。

第九條——會員大會設主席一人、

副主席若干、秘書一人。

第十條——本會執行機構為理事

會、設理事長一人、副理事長及理事若

干人，理事會總人數必須為單數，負責

執行會員大會決策和日常具體會務。

第十一條——本會監察機構為監事

會、設監事長一人、副監事長及監事若

干人，監事會總人數必須為單數，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

 第十二條——會員大會主席團、
理事會、監事會成員由會員大會選舉產

生，任期三年，連選得連任。

第四章

 會議
 
第十三條——會員大會每年舉行一

次，如遇重大或特別事項得召開特別會

員大會。每次會員大會如法定人數不

足，則於超過通知書上指定時間三十分

鐘後作第二次召集，屆時不論出席人數

多寡，會員大會均得開會。

第十四條——理事會議、監事會會

議每三個月召開一次。

第十五條——會員大會、理事會會

議、監事會會議分別由會員大會主席、

理事長、監事長召集和主持。

第十六條——理事會議須經半數以

上理事同意，始得通過。

第五章 

 經費
 

第十七條——本會經費源於會員會

費或各界人士贊助，倘有不敷或有特別

需用款時，得由理事會決定籌募之。

第六章 

 附則
 

第十八條——本章程經會員大會通

過後執行。

第十九條——本章程之修改權屬於

會員大會。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos 
vinte e um de Agosto de dois mil e nove. —  
O Ajudante, Leong Kam Chio.

（是項刊登費用為 $1,498.00）

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL
DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門體育文化產業促進會

為公佈之目的，茲證明上述社團之

章程已於二零零九年八月二十一日，存

檔於本署之2009/ASS/M2檔案組內，編
號為125號，有關條文內容如下：

澳門體育文化產業促進會

章程

第一章

總則

第一條——本會名稱為：澳門體育

文化產業促進會。

第二條——本會是在平等互惠互利

的基礎上由澳門體育文化行業的企業

家、專家自願結合組成。其主要目的

為：圍繞發展澳門的體育文化產業，並

進行全面合作、實現共同發展的非盈利

性社團組織。

第三條——本會宗旨：遵守憲法、

《基本法》及有關法律、法規，遵守社

會道德風尚，團結海內外及澳門地區的

各界有識之士，集中力量，共同促進澳

門的建設與發展，共同完成振興澳門的

體育文化產業。同時團結愛好和平、維

護國家統一。為國家的和平統一、長治

久安貢獻出自己的力量。

第四條——本會接受澳門特區政府

有關機構的監督。

第五條——本會地址：澳門南灣馬

統領街32號廠商會大廈16樓C-D座。

第二章

會務促進範圍

第六條——本會包括範圍：

（一）舉行各種的體育和文化研討

交流；

（二）舉辦澳門體育文化學術方面

的研討、交流、展覽；

（三）舉辦澳門體育文化產業品牌

的研討與交流；

（四）建立澳門體育文化產業信息

網絡系統；

（五）創辦澳門體育文化產業和會

刊；

（六）同各國及地區有關單位展開

交流與合作；

（七）開展其它合法體育活動。

第三章

會員

第七條——本會會員有兩類：單位

會員和個人會員。

第八條——凡申請加入本會的單位

會員和個人會員，必須具備下列條件：

（一）擁護本會的章程；

（二）有加入本會的意願；

（三）在本會業務領域內具有一定

的影響。

第九條——會員入會程序：

（一）提交入會申請書；

（二）經本會理事會討論通過；

（三）由本會理事會授權的機構發

給會員證。

第十條——會員享有下列的權利：

（一）本會的選舉權、被選舉權和

表決權；

（二）參加本會的活動；

（三）獲得本會服務的優先權；

（四）對本會工作的批評建議權和

監督權；

（五）優先承辦本會委託的項目。

（六）入會自願，退會自由。

第十一條——會員履行下列義務：

（一）執行本會決議；

（二）維護本會合法權益；

（三）完成本會交辦的任務；

（四）按規定繳納會費；

（五）積極向本會反映情況，提供

有益信息資料；
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（六）為本會發展獻計獻策。

第十二條——會員退會應書面通知

本會，並交回會員證。

第十三條——會員如有嚴重違反本

章程的行為，經理事會或常務理事表決

通過，予以除名。

第四章

組織架構

第十四條——本會的最高權力機構

是會員大會，其職權是：

（一）制定和修改章程；

（二）選舉和罷免理事；

（三）審議和批准理事會的工作報

告和財務報告；

（四）決定終止事宜；

（五）決定其它重大事宜。

第十五條——會員大會每年最少召

開一次。會員大會舉行時，出席人數必

須有超過全體人員之一半參加方得舉

行。如遇不足此數則可依召開時間順延

半小時，如仍不足，則可作合法舉行正

常討論。如遇有表決問題，除法律另有

規定外，則需有出席人數以絕對多數票

通過方為有效。

第十六條——理事會是會員大會的

執行機構，在閉會期間領導本會開展日

常工作，對會員大會負責。

第十七條——理事會由會員大會選

舉出15人而組成，其中一人為理事長，
理事會的職權是：

（一）執行會員大會決議；

（二）籌備召開會員大會；

（三）向會員大會報告工作和財務

狀況；

（四）決定會員的吸收或除名；

（五）決定設立辦事機構、分支機

構、代表機構或實體機構；

（六）決定副秘書長、各機構負責

人的職位；

（七）領導本會各機構開展工作；

（八）制定內部管理制度；

（九）決定財務開支，以及其它重

大事項。

第十八條——理事會須有2/3以上理
事出席方能召開，其決議須經理事會2/3
以上表決通過方能生效。

第十九條——理事會每半年至少召

開一次會議，情況特殊時，可採用通訊

形式召開。

第二十條——本會設立常務理事

會。常務理事會由理事會選舉，對理事

會負責。

第二十一條——常務理事會須有2/3
以上常務理事出席方能召開，其決議須

經2/3以上常務理事表決通過方能生效。

第二十二條——常務理事會至少每

季度召開一次會議，情況特殊時也可以

採用通訊形式召開。

第二十三條——本會設立監事會，

監事會由會員大會選舉，其中一人為監

事長，監事會的職權是：

（一）監督理事會之運作；

（二）查核本會之財產；

（三）就其監察活動編制年度報

告；

（四）履行法律及章程所載之其它

義務。

第二十四條——本會會長、副會

長、秘書長必須具備以下條件：

（一）遵守憲法和基本法；

（二）在本會業務領域內有較大影

響；

（三）身體健康，能堅持正常工

作；

（四）未受過剝奪政治權利的刑事

處罰；

（五）具有完全民事行為能力。

第二十五條——本會會長、副會

長、秘書長如有高齡的，自動變為榮譽

會長、榮譽副會長或榮譽秘書長。

第二十六條——本會會長、副會

長、秘書長任期三年，連續任期最長

不超過三屆。因特殊情況需要延長任期

的，須經會員大會2/3以上會員代表表決
通過後方可任職。

第二十七條——本會理事長、副理

事長必須具備以下條件：

（一）遵守憲法和基本法；

（二）在本會業務領域內有較大影

響；

（三）身體健康，能堅持正常工

作；

（四）未受過剝奪政治權利的刑事

處罰；

（五）具有完全民事行為能力。

第二十八條——本會理事長、副理

事長如有高齡的，自動變為榮譽理事

長、榮譽副理事長。

第二十九條——本會理事長、副理

事長及理事任期三年，連續任期最長不

超過三屆。因特殊情況需要延長任期

的，須經會員大會2/3以上會員表決通過
後方可任職。

第三十條——本會監事長、副監事

長必須具備以下條件：

（一）遵守憲法和基本法；

（二）在本會業務領域內有較大影

響；

（三）身體健康，能堅持正常工

作；

（四）未受過剝奪政治權利的刑事

處罰；

（五）具有完全民事行為能力。

第三十一條——本會監事長、副監

事長如有高齡的，自動變為榮譽監事

長、榮譽副監事長。

第三十二條——本會監事長，副監

事長及監事任期三年，任期最長不超過

兩屆。

因特殊情況需要延長任期的，須經

會員代表大會2/3以上會員表決通過後方
可任職。

第三十三條——本會會長行使下列

職權：

（一）召集和主持理事會和常務理

事會；

（二）檢查會員大會、理事會、常

務理事會決議的執行情況；

（三）代表本會簽署有關重要文

件；

（四）決定其它有關重大事宜。

第三十四條——本會秘書長為本社

團法定代表人。

第三十五條——本會秘書長行使下

列職權：

（一）主持辦事機構開展日常工

作，組織實施年度工作計劃；

（二）協調各分支機構、代表機

構、實體機構開展工作；

（三）提名副秘書長，以及各辦事

機構、分支機構、代表機構和實體機構

主要負責人，交常務理事會決定；
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（四）決定辦事機構、代表機構、

分支機構、實體機構的專職工作人員的

聘用；

（五）決定其它有關的事情；

（六）處理一切與本會有關的日常

事務。

第五章

資產管理、使用原則

第三十六條——本會經費來源：

（一）會費；

（二）捐贈；

（三）政府資助；

（四）在核准的業務範圍內開展活

動的報酬和服務性收入；

（五）其它合法收入。

第三十七條——本會按照內部有關

規定收取會員費。

第三十八條——本會經費必須用於

本章程規定的會務範圍和發展，不得在

會員中分配。

第三十九條——本會建立健全專門

財務管理機構和制度，確保會計資料合

法、真實、準確、完整。

第四十條——本會配備具有專業資

格的會計人員，會計不得兼任出納。會

計人員必須定期進行財務核算，並實行

嚴格的會計監督。會計人員調離時，必

須同接管人員辦清交接手續。

第四十一條——本會換屆或更換法

定代表人之前必須接受財務審計。

第四十二條——本會的資產，任何

單位、個人不得侵占、私分、挪用。

第四十三條——本會專職工作人員

的工資和保險、福利待遇，參照有關規

定執行。

第六章

章程的修改程序

第四十四條——本會章程的修改，

須經理事會草擬後報會員大會審議通

過。

第四十五條——本會修改章程之決

議，須獲出席會員四分之三之贊同票。

第四十六條——本會完成宗旨或自

行解散註銷，由理事會或常務理事會提

出解散動議。

第四十七條——本會解散動議須獲

全體會員四分之三贊同票表決通過後生

效。

第四十八條——本會解散前，需要

清產核資，清理債權債務，處理善後事

宜。清算期間，不開展清算以外的活

動。

第四十九條——本會經社團登記管

理機關辦理註銷登記手續後即為消滅

業。

第五十條——本會解散後的剩餘

財產，用於發展與本會宗旨相關的事

業。

第七章

附則

第五十一條——本章程經會員大會

表決通過。

第五十二條——本章程的解釋權屬

本會理事會。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos 
vinte e um de Agosto de dois mil e nove. — 
O Ajudante, Leong Kam Chio.

（是項刊登費用為 $4,642.00）

(Custo desta publicação $ 4 642,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL
DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

Associação de Beneficência dos Naturais de 
«Cheng Un» de Macau

為公佈之目的，茲證明上述社團的章

程之修改文本已於二零零九年八月二十

日，存檔於本署之2009/ASS/M2檔案組
內，編號為122號，有關條文內容如下：

第一章

一般規定

第一條

（名稱及會址）

（一）本會中文名稱為“澳門清遠

同鄉會”。

葡文名稱為“Associação dos Natu-
rais de ‘Cheng Un’ de Macau”。

（二）本會會址設於澳門龍嵩街8號
祐生大廈第二座2樓C1。

經理事會決議，會址得遷往任何地

方。

第二條

（宗旨）

本會屬非牟利組織，宗旨為：

（一）致力推廣，促進，舉辦及發

展本澳鄉親聯繫，團結鄉親，為兩地發

展與繁榮作出貢獻。

（二）與政府及其他機構舉辦活

動，並透過對外之交流合作，從而提高

本會在國際上之聲譽。

第三條

（存續期）

本會為永久性之社團，從註冊成立

之日起開始運作。

第二章

會員

第四條

（會員資格）

（一）只要認同本會宗旨及遵守本

會章程者，均可申請為會員；

（二）有關之申請，應由一位會員

以書面向理事會推薦，而理事會有自由

及有權決定接納與否；

（三）經理事會推薦，本會得邀請

對社會上有貢獻之人士為榮譽會員，名

譽會員或顧問。該等人士亦為本會之會

員，享有會員之權利和職務，但不得參

與本會之行政及管理等事務及投票權。

第五條

（會員權利）

本會會員均享有法定之權利如：

（一）獲本會發出會員證；

（二）出席會員大會會議，並對本

會的各項事宜行使相應的表決權；

（三）參加本會所舉辦之各項活

動，但必須遵守有關之規章及規例；

（四）就本會會務及活動作出查

詢，批評及建議權；

（五）退會權；
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（六）享有本會所提供之其他各項

福利。

第六條

（會員義務）

（一）維持及宣揚本會宗旨，積極

參與及發展會務。

（二）嚴格遵守會員大會的決議、

本會章程、內部規章及理事會之決定。

（三）參加本會召開之會員大會。

（四）不作損害本會聲譽的行動。

（五）按時繳交會費。

第七條

（會員資格；權利的中止和喪失）

（一）會員若欠交會費達一年以

上，會員資格將自動被中止。

（二）會員如被法院裁定觸犯嚴重

之刑事罪行，經會員大會決議，得廢止

其所擔任之一切職務及取消其會籍。

（三）會員須於每年一月份或指定

期間內繳納會費，否則本會有權暫時禁

止其行使會員之任何權利。

第八條

（處罰）

（一）違反大會決議、本會章程、

內部規章或損害本會聲譽、利益之會

員，將由理事會決定及作出適當的處

分，情況嚴重者可由理事會提議，將有

關會員開除出會。

第三章

組織

第九條

（本會組織）

（一）本會之組織為：

a）會員大會；

b）理事會；

c）監事會；

（二）會員大會主席團成員及理監

事成員之任期為三年，於會員大會中由

具有投票權之會員中選出，並可以連選

連任。

第十條

（會員大會）

（一）會員大會是本會最高權力機

構，由全體會員所組成，並經出席會議

及行使有關之權力。

（二）會員大會由主席團負責，其

成員三人以上組成（但必須為單數），

其中設有一位大會主席，若干位副主席

及一位秘書。

（三）會員大會主席之主要職責為

召集及主持大會。

第十一條

（會員大會職責）

會員大會除擁有法律賦予之職權

外，尚負責：

（一）制定和修訂會章；

（二）解散或終止本會之存續期；

（三）選舉和解任理事會、監事會

及本會之成員的職務；

（四）審議理事會和監事會的工作

報告和財務報告；

（五）通過本會的政策、活動方針

及對其它重大問題作出決定；

（六）通過及公佈榮譽會員、名譽

會員及顧問之聘請；

（七）在會員紀律處分及開除會籍

之問題上具最高決策權。

第十二條

（會員大會會議）

會員大會分為會員年會和臨時會員

會議。

（一）會員大會每年必須召開最少

一次會議，特別會員大會得由理事會、

監事會或三分之一以上的會員提議召

開，但必須清楚說明召開大會的目的、

欲討論之事項、會議之地點、日期。並

需最少的八天前掛號信或以簽收方式通

知本會的全體會員。

（二）首次召集之會議，應最少有

一半會員出席，會員大會才可決議。

（三）首次會議召集後，如出席者

不足上述之法定人數，大會得於半小時

後召開第二次會議，屆時無論出席會員

人數為多少，大會之任何會議均屬有

效。

（四）會員大會的一般決議，以出

席者之絕對多數票通過。

（五）修改會章、開除會員須經理

事會議決通過後向大會提案，再獲出席

大會會員的四分之三贊同決議通過。

第十三條

（理事會）

理事會是本會的管理及執行機關，

其成員為五人以上組成（但必須是單

數）；其中設理事長一名、副理事長若

干名、秘書長一名、財政人員一名及理

事若干名。

第十四條

（理事會之職責）

理事會之職權，負責：

（一）制定本會的政策及活動方

針，並提交會員大會審核通過；

（二）計劃、領導、執行及維持本

會的會務及各項活動；

（三）委任發言人，代表本會對外

發言；

（四）委任本會的代表人，參與其

他組織之活動；

（五）按會務之發展及需要，設立

各專責委員會、小組及部門，並有權委

任及撤換有關之負責人；

（六）建議聘請及解聘榮譽會員、

名譽會員及顧問；

（七）每年向會員大會提交會務報

告、賬目和監事會的意見書；

（八）草擬各項內部規章及規例，

並提交會員大會審議通過；

（九）審批入會申請；

（十）要求召開會員大會；

（十一）行使本章第八條之處分

權。

第十五條

（理事會之會議）

（一）理事會會議定期召開，會期

由理事會按會務之需要自行訂定；理事

會由理事長召集或應三位以上之理事請

求而召開。

（二）理事會會議須有過半數之成

員出席方可決議；其決議是經出席者之
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簡單多數票通過，在票數相等時，理事

長除本身之票外，還可加投決定性的一

票。

第十六條

（本會責任之承擔）

（一）本會一切責任之承擔，包括

法庭內外，均須由理事長或副理事長及

一名理事聯名簽署方為有效。

（二）當理事長出缺、迴避或不能

履行其職責時，依次由副理事長代理

之。

（三）只有理事長或經理事會委任

的發言人方可以本會名義對外發言。

第十七條

（監事會）

（一）監事會由三人以上組成，設

監事長一名及監事若干名。

（二）監事會之平常會議由監事長

按需要而召開。

（三）監事會按法律所賦予之職權

負責監察本會之管理、運作及理事會的

工作，對理事會負責的會務提交意見

書。

第十八條

（財政收入）

（一）本會的收入包括會員之會

費、來自本會所舉辦之各項活動的收入

和收益、以及將來屬本會資產有關之任

何收益。

（二）本會得接受政府、機構及各

界人士之捐獻及資助。

第十九條

（支出）

本會的支出由所有與本會宗旨及會

務有關的活動之開支所構成，並由本會

之收入所負擔。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos 
vinte de Agosto de dois mil e nove. — O 
Ajudante, Leong Kam Chio.

（是項刊登費用為 $3,882.00）

(Custo desta publicação $ 3 882,00)

私 人 公 證 員

CARTÓRIO PRIVADO                            
MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

Certifico, que o presente documento de 
três folhas, está conforme o original do 
exemplar da alteração dos estatutos da 
associação denominada «Associação de 
Macau dos Chineses do Exterior da China 
Regressados do Peru», depositado neste 
Cartório, sob o número vinte e um  no maço 
número um de documentos de associações 
e fundações do ano de dois mil e nove.

更改章程

於二零零九年八月二十六日舉行之

澳門秘魯歸國華僑聯合會會員大會中，

通過決議，更改章程第一條。

透過本文書，正式更改章程第一

條，更改後條款如下：

第一條——1 . 本社團名稱為「澳
門秘魯歸國華僑協會」，葡文名稱為

「Associação de Macau dos Chineses 
do Exterior da China Regressados do 
P e r u」，英文名稱為「M a c a u P e r u 

Association of Returned Overseas 
Chinese」。

2. 本社團為非牟利私法人，存續期
為無確定期限。

私人公證員 馮建業

Cartório Privado, em Macau, aos vinte e 
sete de Agosto de dois mil e nove. — O No-
tário, Fong Kin Ip.

（是項刊登費用為 $548.00）

(Custo desta publicação $ 548,00)

COMPANHIA DE TELECOMUNICA-
ÇÕES DE MACAU, S.A.R.L. 

Convocatória 

Nos termos e para os efeitos do artigo 
décimo quarto dos Estatutos, pela presente 
se convocam os Accionistas da «Companhia 
de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.», 
com o número de registo 1342 (SO), para 
reunirem em Assembleia Geral Extraor-
dinária no próximo dia 22 de Setembro 
do corrente ano, pelas 10,00 horas, na sede 
social sita na Rua de Lagos, Edifício Tele-
centro, Taipa, Macau, em primeira convoca-
tória, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aplicação de resultados provisórios; 

2. Outros assuntos de interesse para a so-
ciedade. 

Os documentos relativos à ordem de tra-
balhos encontram-se à disposição dos Ac-
cionistas, para consulta, na sede social, em 
qualquer dia útil durante as horas normais 
de expediente. 

Macau, aos vinte e oito de Agosto de 
dois mil e nove. — O Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, Sable Holding Limited, 
representada por Poon Fuk Hei, administra-
dor-delegado.

（是項刊登費用為 $431.00）

(Custo desta publicação $ 431,00) 
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ACE SEGURADORA, S.A.
Publicações ao abrigo do artigo 86.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Junho de 1997

Balanço em 31 de Dezembro de 2008

Patacas
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Patacas

 

 Contabilista,  Gerente,

 Gerard Sitaramayya  Karl Bell

Macau, aos 15 de Junho de 2009.
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Conta de exploração do exercício de 2008
(Ramos gerais)

Débito   Patacas

Crédito   Patacas

Conta de ganhos e perdas do exercício de 2008

   Patacas

 Contabilista,  Gerente,

 Gerard Sitaramayya  Karl Bell

Macau, aos 15 de Junho de 2009.
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Relatório das Actividades do Conselho de Administração

Esta Sociedade tem como objecto social o exercício das actividades de seguro em geral, designadamente, responsabilidade civil geral, in-
cêndio, seguro do trabalho e de veículos motorizados. 

No ano de 2008, o rendimento proveniente do prémio de seguro foi de MOP 14 318 981,00 contra MOP 8 642 103,00 alcançado no ano de 
2007. As despesas correntes da Sociedade foram de MOP 1 388 760,00 no ano de 2008, enquanto MOP 1 087 755,00 no ano de 2007. No ano 
em análise, o prejuízo líquido da Sociedade foi apurado em MOP 635 893,00 contra MOP 1 153 097,00 registado no ano de 2007.

Proposta de aplicação dos resultados do exercício

De acordo com legislação vigente na Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos Estatutos desta Sociedade, o Conselho 
de Administração tem a honra de submeter à aprovação da Assembleia Geral na sua reunião anual a proposta para transferir o resultado ne-
gativo registado até ao dia 31 de Dezembro de 2008 no valor total de MOP 635 893,00 para os prejuízos acumulados nos anos anteriores.

O Conselho de Administração, aos 15 de Junho de 2009.

Titulares de acções com número superior a 5% do capital social ou instituições com participação de capital superior a 5% do seu próprio 
capital

Não há

Quadro da Direcção da ACE Seguradora, S.A.

A Comissão Executiva da Assembleia Geral:

ACE INA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD (Presidente)

ACE INA OVERSEAS HOLDINGS INC. (Secretário)

Conselho de Administração:

John Charles French (Presidente)

John Bassetto (Administrador)

Neil Treleaven Spettigue (Administrador)

Philip Joseph Haines (exonerado do cargo de administrador a partir do dia 16 de Maio de 2008)

Choi Ut Chan (exonerada do cargo de administradora a partir do dia 31 de Maio de 2009)

Gerente

Karl Bell

Fiscal único:

Wu Chun Sang

Secretário da Sociedade:

Nuno Farinha Simões

Accionista principal:         

ACE INA INTERNATIONAL HOLDINGS, LTD detém 14 991 acções que representam 99,94 do capital. 

Relatório e Parecer do Fiscal Único

De acordo com o estabelecido no Código Comercial e nos termos das disposições estatutárias, o signatário tem a honra de submeter à 
aprovação da Assembleia Geral o relatório do fiscal único findo em 31 de Dezembro de 2008.

Na execução dos trabalhos de fiscalização sobre a exploração e gestão das actividades desenvolvidas por ACE Seguradora S.A. no ano 
em apreciação, o signatário levou em consideração, no âmbito de fiscalização, as circunstâncias reais da Sociedade, inquirição junto do cor-
po de gerência da Sociedade e verificação analítica dos elementos contabilísticos que lhe foram apresentados, além de observar os demais 
procedimentos tidos como indispensáveis pelo signatário, entre os quais, salienta-se o de visto e apreciação do parecer de auditoria, emitido 
sem reserva pelo auditor externo no dia 15 de Junho de 2009 sobre o relatório das contas anuais da Sociedade. 

Assim, com base no resultado de fiscalização exercida no molde acima descrito, o signatário apresenta o seguinte relatório:  

   1. É de opinião do signatário de que já foram conseguidas todas as informações e esclarecimentos que se entendem necessários ao cum-
primento da sua missão.

   2. No entender do signatário, é correcto e completo o relatório das actividades e as contas anuais apresentados pelo Conselho de Admi-
nistração, os quais exprimem, duma forma sucinta e clara, a situação do património, o estado de desenvolvimento, bem como o resultado de 
exercício do ano económico de 2008.
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   3. Não se verifica qualquer ilegitimidade ou acto ilícito no ano em apreço.

É o seguinte o parecer do signatário

O signatário propõe a Assembleia Geral que sejam aprovados na sua reunião ordinária o relatório das actividades e as contas anuais 
apresentados pelo Conselho de Administração, assim como a proposta de aproveitamento do saldo apurado.

Aos quinze dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove.

O Fiscal Único,

Wu Chun Sang

Auditor 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Resumidas

PARA OS ACCIONISTAS DA ACE SEGURADORA, S.A.
(constituída em Macau com responsabilidade limitada)

As demonstrações financeiras resumidas anexas da ACE Seguradora, S.A. (a Sociedade) referentes ao exercício findo em 31 de Dezem-
bro de 2008 resultam das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício findo naquela data.

Estas demonstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2008 e a demonstração dos resulta-
dos do exercício findo naquela data, são da responsabilidade do Conselho de Administração da Sociedade.

A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente endereçada a V. Ex.as, enquanto accionistas, sobre se as de-
monstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas e sem 
qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos obrigações perante terceiros pelo conteúdo deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2008 de acordo com as Nor-
mas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos a 
nossa opinião sem reservas sobre estas demonstrações financeiras, no relatório de 15 de Junho de 2009.

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2008, a demonstração dos resultados, a demons-
tração de alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das principais 
políticas contabilísticas e outras notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações finan-
ceiras auditadas da Sociedade.

Para uma melhor compreensão da posição financeira da Sociedade e dos resultados das suas operações, e do âmbito da nossa auditoria, 
as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas e com o respectivo rela-
tório do auditor independente.

Kenneth Patrick Chung, Auditor de contas.

Lowe Bingham & Matthews — PricewaterhouseCoopers

Macau, aos 15 de Junho de 2009.

（是項刊登費用為 $9,757.00）

(Custo desta publicação $ 9 757,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 價 銀  $565.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 565,00
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