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經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

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

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

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

Dezembro, a seguir se publica(m) o(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM e a partir da data da publicação deste aviso, 

começa a contar-se o prazo de dois meses para apresentação de reclamações.

[210] 編號 N.º : N/068085

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 杜卡迪（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場大廈411及417號皇朝廣場大廈4樓E座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；進出口代理；商業行政；廣告；廣告宣傳；廣告傳播；廣

告材料更新；廣告宣傳本的出版；直接郵件廣告；貨物展出；商業專業諮詢；工商管理輔助；商

業信息；商業評估；商業調查；對購買定單進行行政處理；替他人作中介（替其他企業購買商品

或服務）；與汽車和電單車及其零件、配備和相關用品，皮革及人造皮革及這些材料的製品，

盒，袋，手套，腰帶，服裝，鞋，帽（包括安全帽）有關的包括以互聯網進行在內的零售和批發服

務；推銷（替他人）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068086

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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[730] 申請人 Requerente : 杜卡迪（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場大廈411及417號皇朝廣場大廈4樓E座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 機動車輛修理和保養；機動車輛設備改裝和安裝；機動車輛檢查和故障診斷；機動車輛消毒、

清洗、清潔、上光、拋光、防鏽處理和美容；車輛潤滑（潤滑油）；輪胎翻新、修補和更換；修復

磨損或部分損壞的發動機和機器；車輛服務站和車輛加油站。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068087

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 川崎（澳門）電單車有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場大廈411及417號皇朝廣場大廈4樓E座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；進出口代理；商業行政；廣告；廣告宣傳；廣告傳播；廣

告材料更新；廣告宣傳本的出版；直接郵件廣告；貨物展出；商業專業諮詢；工商管理輔助；商

業信息；商業評估；商業調查；對購買定單進行行政處理；替他人作中介（替其他企業購買商品

或服務）；與汽車和電單車及其零件、配備和相關用品，皮革及人造皮革及這些材料的製品，

盒，袋，手套，腰帶，服裝，鞋，帽（包括安全帽）有關的包括以互聯網進行在內的零售和批發服

務；推銷（替他人）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068088

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 川崎（澳門）電單車有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場大廈411及417號皇朝廣場大廈4樓E座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 機動車輛修理和保養；機動車輛設備改裝和安裝；機動車輛檢查和故障診斷；機動車輛消毒、

清洗、清潔、上光、拋光、防鏽處理和美容；車輛潤滑（潤滑油）；輪胎翻新、修補和更換；修復

磨損或部分損壞的發動機和機器；車輛服務站和車輛加油站。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068089

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01
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[730] 申請人 Requerente : 曹月嬌

   CAO YUE JIAO

 地址 Endereço : 中國台灣台中市北區賴興里2鄰天津一街53號

   N.º 53, Tianjin 1st St., Neighborhood 2, Laising Village, North District, Taichung City, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶、茶飲料、咖啡、可可、巧克力、咖啡飲料、冰淇淋、佐料（調味品）、調味品、糖果、餅乾、曲

奇餅乾、麵包、布丁、糕點、米、以米為主的零食小吃、以穀物為主的零食小吃、麵條。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之米色，綠色，灰色和黑色。 

[210] 編號 N.º : N/068090

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 曹月嬌

   CAO YUE JIAO

 地址 Endereço : 中國台灣台中市北區賴興里2鄰天津一街53號

   N.º 53, Tianjin 1st St., Neighborhood 2, Laising Village, North District, Taichung City, 

Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館、自助餐廳、餐廳、餐館、自助餐館、酒吧、茶館。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之米色，綠色，灰色和黑色。 

[210] 編號 N.º : N/068091

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : RDM ASIA LIMITED

 地址 Endereço : Room 1606, Wheelock House, 20 Pedder Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；商業管理輔助；商業信息；為消費者

提供商業信息和建議（消費者建議機構）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068092

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01
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[730] 申請人 Requerente : RDM ASIA LIMITED

 地址 Endereço : Room 1606, Wheelock House, 20 Pedder Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產租賃；不動產代理；公寓出租；住房代理；不動產評估；公寓管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068093

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : RDM ASIA LIMITED

 地址 Endereço : Room 1606, Wheelock House, 20 Pedder Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築；商店、購物中心及零售店的建築；室內裝潢修理；供暖設備的安裝和修理；電器設備的安

裝和修理；空調設備的安裝和修理；廚房設備的安裝和修理；衛生設備的安裝和修理；照明設

備的安裝和修理；電梯安裝和修理；火警器的安裝和修理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068094

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : RDM ASIA LIMITED

 地址 Endereço : Room 1606, Wheelock House, 20 Pedder Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館；飯店；自助餐廳；快餐館；咖啡館；茶館；雞尾酒會服務；備辦宴席；臨時住宿；提供臨時

酒店住宿服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068095

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : RDM ASIA LIMITED

 地址 Endereço : Room 1606, Wheelock House, 20 Pedder Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；商業管理輔助；商業信息；為消費者

提供商業信息和建議（消費者建議機構）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068096

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : RDM ASIA LIMITED

 地址 Endereço : Room 1606, Wheelock House, 20 Pedder Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產租賃；不動產代理；公寓出租；住房代理；不動產評估；公寓管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068097

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : RDM ASIA LIMITED

 地址 Endereço : Room 1606, Wheelock House, 20 Pedder Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築；商店、購物中心及零售店的建築；室內裝潢修理；供暖設備的安裝和修理；電器設備的安

裝和修理；空調設備的安裝和修理；廚房設備的安裝和修理；衛生設備的安裝和修理；照明設

備的安裝和修理；電梯安裝和修理；火警器的安裝和修理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068098

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : RDM ASIA LIMITED

 地址 Endereço : Room 1606, Wheelock House, 20 Pedder Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館；飯店；自助餐廳；快餐館；咖啡館；茶館；雞尾酒會服務；備辦宴席；臨時住宿；提供臨時

酒店住宿服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068099

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de jogos de vídeo de consumo; programas para aparelhos de jogos de vídeo de 

consumo; circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos óptico magnéti-

cos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs armazenan-

do programas para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; meios de armazenamento 

contendo programas para máquinas de jogos de vídeo de consumo; comandos, «joysticks» e 

cartões de memória para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; peças e acessórios para 

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; programas para aparelhos de jogos portáteis com 

ecrãs de cristal líquido; circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos óp-

tico magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs 

armazenando programas para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; 

meios de armazenamento contendo programas para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs 

de cristal líquido; máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; programas para 

máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; circuitos electrónicos, discos magné-

ticos, discos ópticos, discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos 

ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs armazenando programas para máquinas de jogos de vídeo 

do tipo de salão de jogos; meios de armazenamento contendo programas para máquinas 

de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; peças e acessórios para máquinas de jogos de 

vídeo do tipo de salão de jogos; computadores; circuitos electrónicos, discos magnéticos, 

discos ópticos, discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, 

CD-ROMs, DVD-ROMs armazenando programas informáticos; programas informáticos 

descarregáveis; programas informáticos; programas de jogos para telemóveis; ratos (equi-

pamento de processamento de dados); aparelhos e máquinas electrónicas e respectivas 

peças; telemóveis; correias para telemóveis; peças e acessórios para telemóveis; máquinas e 

aparelhos de telecomunicações; discos compactos gravados; discos acústicos; metrónomos; 

circuitos electrónicos e CD-ROMs contendo programas de desempenho automático para 

instrumentos musicais electrónicos; arquivos de música descarregáveis; filmes cinemato-

gráficos impressionados; filmes de diapositivos impressionados; molduras para diapositivos; 

arquivos de imagens descarregáveis; discos de vídeo e fitas de vídeo gravadas; publicações 

electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068100

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Blocos de notas; lápis mecânicos; estojos para canetas; artigos de papelaria; cartões colec-

cionáveis; revistas (publicações); catálogos; panfletos; produtos de impressão; bilhetes de 
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lotaria impressos [sem ser brinquedos]; fotografias; suportes para fotografias; toalhas higié-

nicas de papel para as mãos; toalhas de papel; guardanapos de mesa em papel; toalhas de 

mão em papel; lenços de papel; pastas e outras matérias adesivas para papelaria e para uso 

doméstico; afiadores de lápis, eléctricos ou não eléctricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068101

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Recipientes industriais de embalagem em couro; sacos; bolsas; estojos de toilete [não 

guarnecidos]; chapéus-de-chuva e respectivas peças; vestuário para animais de estimação; 

faixas de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068102

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; ligas; suspensórios para peúgas; suspensórios; faixas para a cintura; cintos para 

vestuário; calçado; roupas para desporto; calçado especial para desporto; fatos de másca-

ras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068103

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos de jogos de vídeo de consumo; comandos, «joysticks» e cartões de memória para 

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; peças e acessórios para aparelhos de jogos de 

vídeo de consumo; máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; peças e acessórios para 

máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; brinquedos de jogos de cartas e respectivos 

acessórios; aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; peças e acessórios 

para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; brinquedos; bonecas; «go ga-

mes»; cartas de jogar japonesas («Utagaruta»); xadrez japonês (jogos de «Shogi»); jogos de 

cartas e seus acessórios; jogos de dados; jogos de dados japoneses («Sugoroku»); copos para 

jogos de dados; jogos de damas chineses; jogos de xadrez; damas (jogos de damas); apare-

lhos de prestidigitação; jogos de dominós; cartas de jogar; cartas de jogar japonesas («Ha-

nafuda»); «mah-jong»; aparelhos e máquinas de jogos; equipamentos de bilhar; máquinas 

e aparelhos de entretenimento para uso em parques de diversão; equipamento desportivo; 

equipamento de pesca; utensílios para a captura de insectos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068104

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café e cacau; misturas para gelados; misturas para sorvetes; confeitaria, pão e brioches; 

misturas instantâneas para confeitaria; bolinhos de massa chineses recheados [gyoza, cozi-

dos]; sanduíches; bolinhos de massa chineses cozinhados ao vapor [shumai, cozidos]; sushi; 

bolas fritas de mistura de massa com pequenos pedaços de polvo [takoyaki]; brioches re-

cheados com carne picada e cozidos ao vapor [«chinese-manjuh»]; hamburgers (sanduíches); 

pizas; refeições embaladas [preparadas]; cachorros-quentes (sanduíches); pastéis de carne; 

ravioli; flocos de milho; massas alimentícias; talharim «udon» [não cozido]; preparações 

feitas de cereais; temperos; molho para massas alimentícias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068105

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; bebidas carbonatadas (refrigerantes); sumos de frutos; extractos de lúpulo para o 

fabrico da cerveja; bebidas à base de soro de leite; sumos de legumes (bebidas).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068106

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Emissão de cartões de recompensa (cartões de fidelidade); serviços de anúncios e de pu-

blicidade ou provisão de informação sobre isso; provisão de informação na apresentação, 

condução e organização de exposições de comércio; emissão de selos de comércio ou provi-

são de informação sobre isso; análise de gestão de negócios ou consultadoria de negócios; 

pesquisa de mercado ou provisão de informação sobre isso; pesquisas por questionário ou 

provisão de informação sobre isso; provisão de informação sobre venda de mercadoria; 

condução de prémios, concursos, lotarias, questionários e jogos para promoção de vendas 

de produtos ou serviços, ou providenciar informação sobre isso; emissão de cupões para a 

promoção de vendas de produtos ou serviços ou providenciar informação sobre isso; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para artigos de desporto; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para aparelhos de jogos de vídeo de 

consumo; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para programas para 

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso para circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos 

magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e 

outros meios de armazenamento para armazenar programas para aparelhos de jogos de 

vídeo de consumo; serviços de venda a retalho e serviços de venda por grosso de controlos, 

«joysticks» e cartões de memória para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; serviços de 

venda a retalho e serviços de venda por grosso de outras peças e acessórios para aparelhos 

de jogos de vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso de programas para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs 

de cristal líquido; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de circuitos 

electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, 

cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de armazenamen-

to para armazenar programas para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líqui-

do; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de peças e acessórios para 

aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de bonecas; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso para outros brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos de 

jogos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068107

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de boletins informativos electrónicos (serviços de telecomunicações) ou provisão 

de informação sobre os mesmos; comunicação através de máquinas de jogos de vídeo de 

consumo; provisão de informação sobre comunicações através de máquinas de jogos de ví-

deo de consumo; comunicações através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de 

jogos; provisão de informação sobre comunicações através de máquinas de jogos de vídeo 

do tipo de salão de jogos; comunicação através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs 

de cristal líquido; provisão de informação sobre comunicações através de jogos portáteis 

com ecrãs de cristal líquido; comunicações através de telemóveis; provisão de informação 

sobre comunicações através de telemóveis; transmissão de mensagens e imagens usando 

computadores; telecomunicações (excepto radiodifusão); provisão de informações sobre 

listas de programas de transmissões televisivas; radiodifusão; agências de notícias; aluguer 

de equipamento de telecomunicações incluindo aparelhos de telefone e de fax.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068108

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de imagens via comunicação através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de 

cristal líquido; provisão de imagens via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo 

do tipo salão de jogos; provisão de imagens via comunicação através de aparelhos de jogos 

de vídeo de consumo; provisão de imagens via comunicação através de telemóveis; provi-

são de imagens via meios de comunicação; provisão de imagens pictóricas via comunicação 

através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de imagens 

pictóricas via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jo-

gos; provisão de imagens pictóricas via comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo 

de consumo; provisão de imagens pictóricas via comunicação através de telemóveis; provi-

são de imagens pictóricas via meios de comunicação; provisão de filmes via comunicação 

através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de filmes via 

comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de 

filmes via comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de fil-

mes via comunicação através de telemóveis; provisão de filmes via meios de comunicação; 

provisão de música e sons via comunicação através de aparelhos de jogos portáteis com 

ecrãs de cristal líquido; provisão de música e sons via comunicação através de máquinas de 

jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de música e sons via comunicação através 



9202 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2013 年 7 月 3 日

de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de música e sons via comunicação 

através de telemóveis; provisão de música e sons via meios de comunicação; organização, 

gestão ou apresentação de eventos de jogos de cartas; organização, gestão ou apresentação 

de eventos de jogos de vídeo; provisão de jogos via comunicações através de aparelhos de 

jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via comunicação através de 

máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de jogos via comunicações 

através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos via comunicações 

através de telemóveis; provisão de jogos via meios de comunicação; provisão de jogos para 

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos para aparelhos de jogos portá-

teis com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos para máquinas de jogos de vídeo do tipo 

de salão de jogos; provisão de jogos para telemóveis; aluguer de meios de armazenamento 

para armazenar programas para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; aluguer de meios 

de armazenamento para armazenar programas para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs 

de cristal líquido; aluguer de meios de armazenamento para armazenar programas para 

máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer de meios de armazenamen-

to para armazenar programas de jogos para telemóveis; aluguer de aparelhos de jogos de 

vídeo de consumo ou máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer de apa-

relhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via redes de teleco-

municações; provisão de jogos via redes de comunicações; serviços de instrução e educação 

relacionados com artes, artesanato, desporto ou cultura geral; exibição de filmes cinemato-

gráficos, produção de filmes cinematográficos, ou distribuição de filmes cinematográficos; 

provisão de instalações de diversão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068109

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de jogos de vídeo de consumo; programas para aparelhos de jogos de vídeo de 

consumo; circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos óptico magnéti-

cos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs armazenan-

do programas para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; meios de armazenamento 

contendo programas para máquinas de jogos de vídeo de consumo; comandos, «joysticks» e 

cartões de memória para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; peças e acessórios para 

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; programas para aparelhos de jogos portáteis com 

ecrãs de cristal líquido; circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos óp-

tico magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs 

armazenando programas para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; 

meios de armazenamento contendo programas para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs 

de cristal líquido; máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; programas para 

máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; circuitos electrónicos, discos magné-

ticos, discos ópticos, discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos 
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ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs armazenando programas para máquinas de jogos de vídeo 

do tipo de salão de jogos; meios de armazenamento contendo programas para máquinas 

de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; peças e acessórios para máquinas de jogos de 

vídeo do tipo de salão de jogos; computadores; circuitos electrónicos, discos magnéticos, 

discos ópticos, discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, 

CD-ROMs, DVD-ROMs armazenando programas informáticos; programas informáticos 

descarregáveis; programas informáticos; programas de jogos para telemóveis; ratos (equi-

pamento de processamento de dados); aparelhos e máquinas electrónicas e respectivas 

peças; telemóveis; correias para telemóveis; peças e acessórios para telemóveis; máquinas e 

aparelhos de telecomunicações; discos compactos gravados; discos acústicos; metrónomos; 

circuitos electrónicos e CD-ROMs contendo programas de desempenho automático para 

instrumentos musicais electrónicos; arquivos de música descarregáveis; filmes cinemato-

gráficos impressionados; filmes de diapositivos impressionados; molduras para diapositivos; 

arquivos de imagens descarregáveis; discos de vídeo e fitas de vídeo gravadas; publicações 

electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068110

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Blocos de notas; lápis mecânicos; estojos para canetas; artigos de papelaria; cartões colec-

cionáveis; revistas (publicações); catálogos; panfletos; produtos de impressão; bilhetes de 

lotaria impressos [sem ser brinquedos]; fotografias; suportes para fotografias; toalhas higié-

nicas de papel para as mãos; toalhas de papel; guardanapos de mesa em papel; toalhas de 

mão em papel; lenços de papel; pastas e outras matérias adesivas para papelaria e para uso 

doméstico; afiadores de lápis, eléctricos ou não eléctricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068111

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Recipientes industriais de embalagem em couro; sacos; bolsas; estojos de toilete [não 

guarnecidos]; chapéus-de-chuva e respectivas peças; vestuário para animais de estimação; 

faixas de couro.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068112

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; ligas; suspensórios para peúgas; suspensórios; faixas para a cintura; cintos para 

vestuário; calçado; roupas para desporto; calçado especial para desporto; fatos de másca-

ras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068113

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de jogos de vídeo de consumo; comandos, «joysticks» e cartões de memória para 

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; peças e acessórios para aparelhos de jogos de 

vídeo de consumo; máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; peças e acessórios para 

máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; brinquedos de jogos de cartas e respectivos 

acessórios; aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; peças e acessórios 

para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; brinquedos; bonecas; «go ga-

mes»; cartas de jogar japonesas («Utagaruta»); xadrez japonês (jogos de «Shogi»); jogos de 

cartas e seus acessórios; jogos de dados; jogos de dados japoneses («Sugoroku»); copos para 

jogos de dados; jogos de damas chineses; jogos de xadrez; damas (jogos de damas); apare-

lhos de prestidigitação; jogos de dominós; cartas de jogar; cartas de jogar japonesas («Ha-

nafuda»); «mah-jong»; aparelhos e máquinas de jogos; equipamentos de bilhar; máquinas 

e aparelhos de entretenimento para uso em parques de diversão; equipamento desportivo; 

equipamento de pesca; utensílios para a captura de insectos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068114

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01
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[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café e cacau; misturas para gelados; misturas para sorvetes; confeitaria, pão e brioches; 

misturas instantâneas para confeitaria; bolinhos de massa chineses recheados [gyoza, cozi-

dos]; sanduíches; bolinhos de massa chineses cozinhados ao vapor [shumai, cozidos]; sushi; 

bolas fritas de mistura de massa com pequenos pedaços de polvo [takoyaki]; brioches re-

cheados com carne picada e cozidos ao vapor [«chinese-manjuh»]; hamburgers (sanduíches); 

pizas; refeições embaladas [preparadas]; cachorros-quentes (sanduíches); pastéis de carne; 

ravioli; flocos de milho; massas alimentícias; talharim «udon» [não cozido]; preparações 

feitas de cereais; temperos; molho para massas alimentícias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068115

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; bebidas carbonatadas (refrigerantes); sumos de frutos; extractos de lúpulo para o 

fabrico da cerveja; bebidas à base de soro de leite; sumos de legumes (bebidas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068116

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Emissão de cartões de recompensa (cartões de fidelidade); serviços de anúncios e de pu-

blicidade ou provisão de informação sobre isso; provisão de informação na apresentação, 

condução e organização de exposições de comércio; emissão de selos de comércio ou provi-

são de informação sobre isso; análise de gestão de negócios ou consultadoria de negócios; 

pesquisa de mercado ou provisão de informação sobre isso; pesquisas por questionário ou 

provisão de informação sobre isso; provisão de informação sobre venda de mercadoria; 

condução de prémios, concursos, lotarias, questionários e jogos para promoção de vendas 

de produtos ou serviços, ou providenciar informação sobre isso; emissão de cupões para a 

promoção de vendas de produtos ou serviços ou providenciar informação sobre isso; servi-
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ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para artigos de desporto; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para aparelhos de jogos de vídeo de 

consumo; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para programas para 

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso para circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos 

magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e 

outros meios de armazenamento para armazenar programas para aparelhos de jogos de 

vídeo de consumo; serviços de venda a retalho e serviços de venda por grosso de controlos, 

«joysticks» e cartões de memória para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; serviços de 

venda a retalho e serviços de venda por grosso de outras peças e acessórios para aparelhos 

de jogos de vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso de programas para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs 

de cristal líquido; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de circuitos 

electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, 

cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de armazenamen-

to para armazenar programas para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líqui-

do; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de peças e acessórios para 

aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de bonecas; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso para outros brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos de 

jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068117

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de boletins informativos electrónicos (serviços de telecomunicações) ou provisão 

de informação sobre os mesmos; comunicação através de máquinas de jogos de vídeo de 

consumo; provisão de informação sobre comunicações através de máquinas de jogos de ví-

deo de consumo; comunicações através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de 

jogos; provisão de informação sobre comunicações através de máquinas de jogos de vídeo 

do tipo de salão de jogos; comunicação através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs 

de cristal líquido; provisão de informação sobre comunicações através de jogos portáteis 

com ecrãs de cristal líquido; comunicações através de telemóveis; provisão de informação 

sobre comunicações através de telemóveis; transmissão de mensagens e imagens usando 

computadores; telecomunicações (excepto radiodifusão); provisão de informações sobre 

listas de programas de transmissões televisivas; radiodifusão; agências de notícias; aluguer 

de equipamento de telecomunicações incluindo aparelhos de telefone e de fax.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068118

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de imagens via comunicação através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de 

cristal líquido; provisão de imagens via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo 

do tipo salão de jogos; provisão de imagens via comunicação através de aparelhos de jogos 

de vídeo de consumo; provisão de imagens via comunicação através de telemóveis; provi-

são de imagens via meios de comunicação; provisão de imagens pictóricas via comunicação 

através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de imagens 

pictóricas via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jo-

gos; provisão de imagens pictóricas via comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo 

de consumo; provisão de imagens pictóricas via comunicação através de telemóveis; provi-

são de imagens pictóricas via meios de comunicação; provisão de filmes via comunicação 

através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de filmes via 

comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de 

filmes via comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de fil-

mes via comunicação através de telemóveis; provisão de filmes via meios de comunicação; 

provisão de música e sons via comunicação através de aparelhos de jogos portáteis com 

ecrãs de cristal líquido; provisão de música e sons via comunicação através de máquinas de 

jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de música e sons via comunicação através 

de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de música e sons via comunicação 

através de telemóveis; provisão de música e sons via meios de comunicação; organização, 

gestão ou apresentação de eventos de jogos de cartas; organização, gestão ou apresentação 

de eventos de jogos de vídeo; provisão de jogos via comunicações através de aparelhos de 

jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via comunicação através de 

máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de jogos via comunicações 

através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos via comunicações 

através de telemóveis; provisão de jogos via meios de comunicação; provisão de jogos para 

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos para aparelhos de jogos portá-

teis com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos para máquinas de jogos de vídeo do tipo 

de salão de jogos; provisão de jogos para telemóveis; aluguer de meios de armazenamento 

para armazenar programas para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; aluguer de meios 

de armazenamento para armazenar programas para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs 

de cristal líquido; aluguer de meios de armazenamento para armazenar programas para 

máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer de meios de armazenamen-

to para armazenar programas de jogos para telemóveis; aluguer de aparelhos de jogos de 

vídeo de consumo ou máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer de apa-

relhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via redes de teleco-

municações; provisão de jogos via redes de comunicações; serviços de instrução e educação 

relacionados com artes, artesanato, desporto ou cultura geral; exibição de filmes cinemato-
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gráficos, produção de filmes cinematográficos, ou distribuição de filmes cinematográficos; 

provisão de instalações de diversão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068119

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : CARRIER CORPORATION

 地址 Endereço : One Carrier Place, Farmington, Connecticut 06034, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Termóstatos; termóstatos e dispositivos de controlo climático compostos por termóstatos 

digitais para ar condicionado, dispositivos de controlo da qualidade do ar para aquecimen-

to, ventilação e secagem; controlos electrónicos para ar condicionado, sistemas de ventila-

ção de aquecimento e de refrigeração e dispositivos de tecnologias relacionadas; controla-

dores eléctricos para sistemas de controlo ambiental; sistemas de monitoramento ambiental 

para sistemas de controlo ambiental compostos por medidores e sensores para medição da 

pressão, da humidade, da temperatura e que incluem funções de alarme e de comunicação; 

controladores eléctricos para sistemas de monitorização e de controlo ambiental de edifí-

cios e para utilização com sistemas que monitorizam e controlam sistemas de refrigeração 

transportáveis e fixos; controladores eléctricos para a automação ambiental em edifícios 

e sistemas de gestão de energia; software informático para a recepção, processamento, 

transmissão e exibição de dados em ecrãs interactivos de controlo ambiental utilizados com 

sistemas de controlo ambiental e de ar condicionado afins, sistemas e dispositivos de venti-

lação de refrigeração e de aquecimento; interfaces de utilizador para sistemas de controlo 

ambiental electrotécnicos e electrónicos e de ar condicionado afins, sistemas e dispositivos 

de ventilação de refrigeração e de aquecimento; interfaces de visualização electrónicas in-

teractivas para todos os sistemas de controlo ambiental e de ar condicionado afins, sistemas 

e dispositivos de ventilação de refrigeração e de aquecimento; software informático para 

a recepção, processamento, transmissão e exibição de dados em ecrãs interactivos de con-

trolo ambiental utilizados com sistemas de gestão de energia e de automação ambiental em 

edifícios; interfaces de utilizador para sistemas electrotécnicos e electrónicos de gestão de 

energia e de automação ambiental em edifícios; interfaces de visualização electrónicas in-

teractivas para a automação ambiental em edifícios e sistemas de gestão de energia; peças 

estruturais para os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/02/16 10493722 中國 China

[210] 編號 N.º : N/068120

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01
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[730] 申請人 Requerente : CARRIER CORPORATION

 地址 Endereço : One Carrier Place, Farmington, Connecticut 06034, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Unidades de aquecimento, de refrigeração, de ventilação e de ar condicionado, nomeada-

mente fornalhas e bombas de calor; unidades de refrigeração de transporte para camiões, 

reboques e contentores de expedição; ventoinhas de ventilação residenciais e comerciais; 

unidades de ar condicionado residenciais e comerciais; produtos para a qualidade do ar de 

interiores, nomeadamente filtros de ar para uso doméstico, comercial e industrial; sistemas 

de refrigeração comercial; frigoríficos e armários frigoríficos para alimentos; expositores 

frigoríficos de abertura frontal; componentes estruturais dos mesmos; instalações de refri-

geração, nomeadamente instalações de refrigeração por compressão e por absorção; ilhas 

congeladoras e ilhas frigoríficas em cascata, arcas frigoríficas e congeladoras, congeladores 

rápidos, armários congeladores, armários frigoríficos industriais e armários para o arma-

zenamento de mercadorias congeladas, câmaras frigoríficas, bem como componentes dos 

artigos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068121

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : CARRIER CORPORATION

 地址 Endereço : One Carrier Place, Farmington, Connecticut 06034, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de instalação, manutenção e reparação para equipamentos de aquecimento, de 

arrefecimento, de ventilação, de ar condicionado e de refrigeração; instalação, reparação, 

manutenção e assistência técnica de bombas de calor, sistemas de recuperação de energia, 

unidades de condensação.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/02/16 10493724 中國 China

[210] 編號 N.º : N/068122

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

 地址 Endereço : 1 Sheridan Close, Milperra, NSW 2214, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 



9210 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2013 年 7 月 3 日

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de fortuna e azar, máquinas de jogos de fortuna e azar electrónicas, pe-

ças e acessórios para máquinas de jogos de fortuna e azar e kits de conversão de jogos para 

máquinas de jogos de fortuna e azar incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068123

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

 地址 Endereço : 1 Sheridan Close, Milperra, NSW 2214, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de fortuna e azar, máquinas de jogos de fortuna e azar electrónicas, pe-

ças e acessórios para máquinas de jogos de fortuna e azar e kits de conversão de jogos para 

máquinas de jogos de fortuna e azar incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068124

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

 地址 Endereço : 1 Sheridan Close, Milperra, NSW 2214, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de fortuna e azar, máquinas de jogos de fortuna e azar electrónicas, pe-

ças e acessórios para máquinas de jogos de fortuna e azar e kits de conversão de jogos para 

máquinas de jogos de fortuna e azar incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068125

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; óculos de sol; óculos de protecção para desporto; armações para óculos; lentes 

para óculos; lentes de contacto; estojos para óculos; recipientes para lentes de contacto; 
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correntes para óculos; cordões para óculos; peças e acessórios para óculos; discos compac-

tos de áudio pré-gravados, discos compactos de vídeo pré-gravados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068126

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos, pedras preciosas e suas imitações; pedras semipreciosas; gemas; joa-

lharia; joalharia de fantasia (bijutaria); diamantes; joalharia de âmbar amarelo; marfim 

(joalharia); joalharia em cloisonné; pérolas (joalharia); pérolas feitas de ambarino (âmbar 

prensado); brincos; colares (joalharia); anéis (joalharia); pulseiras (joalharia); correntes 

(joalharia); broches (joalharia); broches de gemas (joalharia); pendentes (joalharia); ber-

loques (joalharia); alfinetes ornamentais; alfinetes de gravata; molas de gravatas; botões 

de punho; insígnias em metais preciosos; medalhas; medalhões (joalharia); porta-chaves 

(bugigangas ou berloques); estojos de jóias (cofres); caixas para joalharia; caixas em metais 

preciosos; ornamentos de chapéus em metais preciosos; enfeites de sapatos em metais pre-

ciosos; relógios de mesa e parede; relógios; correias para relógios de pulso; pulseiras para 

relógios; correntes para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068127

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papelaria e materiais de estudo, nomeadamente artigos de papelaria, cadernos, álbuns 

para fotografias, envelopes, blocos de notas, papel de escrita, instrumentos de escrita, ca-

netas e lápis, marcadores (canetas) como artigos de papelaria, estojos para canetas, clips 

para cartas, borrachas, carimbos como artigos de papelaria, autocolantes, réguas como ar-

tigos de papelaria, arquivos e pastas, etiquetas, não em matérias têxteis; tintas de escrever; 

utensílios para escrever; corta-papéis para escritórios; pisa-papéis; carimbos como selos; 

carimbos, como artigos de escritório; globos terrestres; matéria impressa, nomeadamente 

cartões de felicitações, cartões postais, calendários, agendas, jornais, mapas, livros e re-

vistas; papel e cartão; toalhas de papel; guardanapos de mesa de papel; toalhas de mão de 

papel; lenços de bolso de papel.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068128

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Pastas diplomáticas; mochilas; sacos para desporto; sacos de praia; sacos para livros; pastas 

para documentos; porta-cartões de apresentação sob a forma de carteiras; porta-cartões de 

visita sob a forma de carteiras; porta-cartões (porta-notas); bagagem de mão; porta-moe-

das; sacos cosméticos vendidos vazios; porta-cartões de crédito; sacos para vestuário para 

viagem; sacos «Gladstone»; sacos de ginástica; malas de mão; porta-chaves (marroquinaria); 

pastas; carteiras de bolso; bolsas; mochilas; sacos e mochilas escolares; sacos para compras; 

sacos a tiracolo; malas de viagem; sacos de transporte; sacos de viagem; baús (bagagem); 

bolsas de usar à cintura; imitações de couro; couro e peles com pêlo em bruto ou semitra-

balhado; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; capas de chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068129

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente fatos, vestidos, casacos, sobretudos, jaquetas, vestuário imper-

meável, calças (pants), calças (trousers), calções, calças de ganga, saias, blusas, camisas, t-

-shirts, coletes, camisolas, cardigãs, roupa interior e vestuário de dormir; fatos de treino; 

vestuário para natação; gravatas; lenços de cabeça e pescoço; xales; cachecóis; luvas para 

vestir; peúgas; meias; perneiras; suspensórios para peúgas; suspensórios para meias; sus-

pensórios para vestuário; vestidos de casamento; fatos de máscaras; fatos japoneses; cintos 

para a cintura para vestuário; chapelaria, nomeadamente bonés, chapéus e viseiras; calça-

do, nomeadamente sapatos, botas, sapatos de desporto, sandálias, chinelos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068130

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos; bonecas; figuras de brinquedo e seus acessórios; figuras de acção e seus aces-

sórios; artigos de desporto.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068131

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de armazém de venda a retalho e de venda por grosso e serviços de armazém de 

venda a retalho online para vestuário, nomeadamente fatos, vestidos, casacos, sobretudos, 

jaquetas, vestuário impermeável, calças (pants), calças (trousers), calções, calças de ganga, 

saias, blusas, camisas, t-shirts, coletes, camisolas, cardigãs, roupa interior, vestuário de 

dormir, fatos de treino, vestuário para natação, gravatas, lenços de cabeça e pescoço, xales, 

cachecóis, luvas, peúgas, meias, perneiras e vestidos de casamento; serviços de armazém 

de venda a retalho e de venda por grosso e serviços de armazém de venda a retalho online 

para fatos de máscaras e fatos japoneses; serviços de armazém de venda a retalho e de ven-

da por grosso e serviços de armazém de venda a retalho online para bonés, chapéus, visei-

ras, faixas para a cabeça, sapatos, botas, sapatos de desporto, sandálias e chinelos; serviços 

de armazém de venda a retalho e de venda por grosso e serviços de armazém de venda a 

retalho online para malas de mão, pastas diplomáticas, pastas para documentos, mochilas, 

sacos para desporto, sacos para compras, bagagem de mão, porta-chaves de couro, cartei-

ras de bolso, porta-moedas, sacos escolares, sacos a tiracolo, sacos de viagem, bolsas para 

usar à cintura, suspensórios para peúgas, suspensórios para meias, suspensórios para ves-

tuário e cintos para a cintura para vestuário; serviços de armazém de venda a retalho e de 

venda por grosso e serviços de armazém de venda a retalho online para joalharia, bijutaria, 

brincos; colares, anéis, pulseiras, correntes de joalharia, broches, pendentes, berloques, al-

finetes de gravata, molas de gravata, botões de punho, ornamentos para chapéus em metais 

preciosos, ornamentos para sapatos em metais preciosos, sacos para cosméticos vendidos 

vazios, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, caixas de joalharia, caixas em metais preciosos, 

argolas para chaves em metais preciosos ou em plaqué, relógios de mesa e de parede, re-

lógios e seus acessórios, óculos, óculos de sol, óculos de protecção para desporto, peças e 

acessórios para óculos e lentes de contacto, discos compactos de áudio ou vídeo pré-grava-

dos, matéria impressa, livros, papel e artigos de papelaria; serviços de armazém de venda a 

retalho e de venda por grosso e serviços de armazém de venda a retalho online para brin-

quedos, bonecas, figuras de brinquedo, figuras de acção, instrumentos de jogos, artigos de 

desporto, pedras preciosas e semipreciosas, semitrabalhadas ou em bruto, metais preciosos 

e semipreciosos, couro, imitação de couro, peles com pêlo, toalhas de papel e guardanapos 

de papel; publicidade; promoção de vendas para terceiros; serviços de aquisição para ter-

ceiros (aquisição de bens e serviços para outras empresas); apresentação de produtos em 

meios de comunicação para fins de venda a retalho; leilões; agências de importação e ex-

portação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068132

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Kia Motors Corporation

 地址 Endereço : 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis; camiões; autocarros; mini-autocarros; veículos todo-o-terreno; furgonetas; 

monovolumes (veículos); veículos utilitários desportivos; máquinas motrizes para veículos 

terrestres; motores para veículos terrestres; puxadores de portas para automóveis; «air 

bags» [dispositivos de segurança para automóveis]; limpa pára-brisas; capotas para motores 

de automóveis; bombas de ar [acessórios de automóveis]; indicadores de direcção para au-

tomóveis; dispositivos de antiencandeamento para automóveis; espelhos retrovisores para 

automóveis; pára-choques para automóveis; carrocerias de automóveis; pára-brisas; assen-

tos de segurança para crianças, para automóveis; volantes para automóveis; estribos para 

automóveis; rodas para automóveis; capas para assentos de automóveis; cintos de segurança 

para veículos; veículos eléctricos; e peças estruturais e acessórios para automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068133

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Sang Yeol, YU

 地址 Endereço : #104-134, 55, Jangmi-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfume; loções para fins cosméticos; loções para a pele; cremes nutritivos; rímel; delinea-

dores do contorno dos olhos; batons; bases de maquilhagem; cremes de limpeza; pó sólido 

para compactos (cosméticos); cremes de protecção solar; loções de protecção solar; loções 

capilares; máscaras de beleza; verniz para as unhas; lápis para as sobrancelhas; cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068134

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Sang Yeol, YU

 地址 Endereço : #104-134, 55, Jangmi-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfume; loções para fins cosméticos; loções para a pele; cremes nutritivos; rímel; delinea-

dores do contorno dos olhos; batons; bases de maquilhagem; cremes de limpeza; pó sólido 

para compactos (cosméticos); cremes de protecção solar; loções de protecção solar; loções 

capilares; máscaras de beleza; verniz para as unhas; lápis para as sobrancelhas; cosméticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068135

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Sang Yeol, YU

 地址 Endereço : #104-134, 55, Jangmi-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfume; loções para fins cosméticos; loções para a pele; cremes nutritivos; rímel; delinea-

dores do contorno dos olhos; batons; bases de maquilhagem; cremes de limpeza; pó sólido 

para compactos (cosméticos); cremes de protecção solar; loções de protecção solar; loções 

capilares; máscaras de beleza; verniz para as unhas; lápis para as sobrancelhas; cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068136

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Sang Yeol, YU

 地址 Endereço : #104-134, 55, Jangmi-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfume; loções para fins cosméticos; loções para a pele; cremes nutritivos; rímel; delinea-

dores do contorno dos olhos; batons; bases de maquilhagem; cremes de limpeza; pó sólido 

para compactos (cosméticos); cremes de protecção solar; loções de protecção solar; loções 

capilares; máscaras de beleza; verniz para as unhas; lápis para as sobrancelhas; cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068137

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Sang Yeol, YU

 地址 Endereço : #104-134, 55, Jangmi-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfume; loções para fins cosméticos; loções para a pele; cremes nutritivos; rímel; delinea-

dores do contorno dos olhos; batons; bases de maquilhagem; cremes de limpeza; pó sólido 

para compactos (cosméticos); cremes de protecção solar; loções de protecção solar; loções 

capilares; máscaras de beleza; verniz para as unhas; lápis para as sobrancelhas; cosméticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068138

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 瑞士拜戈有限責任公司

   Balco Switzerland SAGL

 地址 Endereço : 瑞士提契諾州CH-6863聖喬治山1號

   Via Monte San Giorgio 1, CH-6863 Besazio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Âncoras (relógio de parede e relojoaria); aparelhos para cronometragem desportiva (cro-

nómetros); correias para relógios; caixas para molas (relógios de parede e relojoaria); 

armários para relógios; estojos para relógios de parede e relojoaria; estojos para relógios; 

correntes para relógios; estojos para relógios de parede; ponteiros de relógios (relógios de 

parede e relojoaria); relógios de parede e mesa; mecanismos para relógios; vidros (relógios 

de parede e relojoaria); mostradores para relógios de parede e mesa; mostradores para re-

lógios; mecanismos accionados electricamente para relógios de parede e mesa; mecanismos 

accionados electricamente para relógios; mecanismos accionados electronicamente para 

relógios de parede e mesa; mecanismos accionados electronicamente para relógios; mos-

trador para relógios de parede; mostrador para relógios; instrumentos de relojoaria; artigos 

de relojoaria; artigos horológicos; instrumentos de relojoaria; osciladores mecânicos de 

relógio; mecanismos para relógios de parede e mesa e relógios; pendentes para correntes 

para relógios; pêndulos (relógios de parede e relojoaria); estojos para oferta para artigos de 

relojoaria; suportes para relógios de parede e mesa; aparelhos para medição do tempo (ins-

trumentos cronométricos); aparelhos para medição do tempo (instrumentos horológicos); 

aparelhos para medição do tempo; relógios; correias para relógios; braceletes para relógios; 

vidros de cristal para relógio; mostradores para relógios; vidros para relógios; molas para 

relógios; correias para relógios; relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068139

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate 4, 6850 Mendrisio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos de sol, óculos, armações para óculos; peças e acessórios para óculos, nomeadamente 

lentes (para óculos de sol, para óculos), hastes para óculos e outras peças de substituição, 

estojos para óculos; correntes para óculos; lentes de contacto, estojos para lentes de contac-

to; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográ-

ficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e 

outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas 
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registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computa-

dores; software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068140

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate 4, 6850 Mendrisio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos de sol, óculos, armações para óculos; peças e acessórios para óculos, nomeadamente 

lentes (para óculos de sol, para óculos), hastes para óculos e outras peças de substituição, 

estojos para óculos; correntes para óculos; lentes de contacto, estojos para lentes de contac-

to; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográ-

ficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e 

outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computa-

dores; software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068141

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Blu Guru LLC

 地址 Endereço : 19715 E. Harrison Ave. City of Industry, CA 91789, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 班丹納方綢（圍脖兒）；游泳衣；沙灘裝；無檐小帽；皮帶；比基尼；輕便短上衣；女襯衫；短內

褲；披肩；上衣；牛仔夾克；粗斜紋布褲子；禮服襯衫；禮服套裝；女裝連衣裙；耳套；鞋（腳上

穿著物）；手套；帽；頭戴物，即帽子；風帽；夾克；牛仔褲；緊身內衣；無袖連身裝；針織服裝，

即針織衫、針織帽和針織內衣；女用貼身內衣；迷你裙；皮手籠；外衣，即工作服；褲子；POLO

衫；套頭衫；睡衣；涼鞋；服裝綬帶；圍巾；披肩；襯衫；西服襯衫；鞋；短褲；滑雪服；裙子；裙

褲；寬鬆長褲；帶肩帶的女式長內衣；襪子；運動服；運動夾克；防曬袖套；遮陽帽；防曬套裝；

衝浪服；衣服背帶或吊帶；汗衫；長運動褲；運動衫；短運動褲；運動套裝；吸汗帶；毛衣；運動
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短襪；游泳褲；泳裝；男女泳裝；泳帽；泳褲；泳衣；無袖低領套頭外衫；連衫襯褲；T恤衫；緊身

衣褲；褲；運動短褲；圓領汗衫；頭巾；高領毛衣；內衣物；即保暖內衣；汗衫；內襯衣；內褲；襯

裙；內衣；背心；帽檐；腕帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068142

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9-7-2, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de arcada; máquinas de jogos de arcada e operados por moedas; apare-

lhos de diversão para uso em arcadas; jogos de arcada electrónicos; jogos de vídeo opera-

dos com moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068143

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 零一零眼鏡店有限公司

   O-O SHOP LIMITED

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 光學設備及儀器；眼鏡，單目鏡，太陽眼鏡，眼鏡盒，眼鏡框，鏡片，望遠鏡；鏡片用盒及支架；

全為眼鏡用的部件及配件；全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068144

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 零一零眼鏡店有限公司

   O-O SHOP LIMITED

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理及企業行政服務；零售店服務及在線訂購服務；全與光學設備及儀器，眼鏡，單

目鏡，太陽眼鏡，眼鏡盒，眼鏡框，鏡片，望遠鏡；鏡片用盒及支架；全為眼鏡用的部件及配件
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有關；與上述產品有關的出入口代理；替他人作推銷；於企業管理的諮詢，廣告服務；全屬第35

類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068145

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 零一零眼鏡店有限公司

   O-O SHOP LIMITED

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 配鏡師和驗光配鏡服務；視力檢查和眼科測試服務；全屬第44類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068146

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 零一零眼鏡店有限公司

   O-O SHOP LIMITED

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 光學設備及儀器；眼鏡，單目鏡，太陽眼鏡，眼鏡盒，眼鏡框，鏡片，望遠鏡；鏡片用盒及支架；

全為眼鏡用的部件及配件；全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068147

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 零一零眼鏡店有限公司

   O-O SHOP LIMITED

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理及企業行政服務；零售店服務及在線訂購服務；全與光學設備及儀器，眼鏡，單

目鏡，太陽眼鏡，眼鏡盒，眼鏡框，鏡片，望遠鏡；鏡片用盒及支架；全為眼鏡用的部件及配件

有關；與上述產品有關的出入口代理；替他人作推銷；於企業管理的諮詢，廣告服務；全屬第35

類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068148

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 零一零眼鏡店有限公司

   O-O SHOP LIMITED

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 配鏡師和驗光配鏡服務；視力檢查和眼科測試服務；全屬第44類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068149

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 零一零眼鏡店有限公司

   O-O SHOP LIMITED

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 光學設備及儀器；眼鏡，單目鏡，太陽眼鏡，眼鏡盒，眼鏡框，鏡片，望遠鏡；鏡片用盒及支架；

全為眼鏡用的部件及配件；全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068150

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 零一零眼鏡店有限公司

   O-O SHOP LIMITED

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理及企業行政服務；零售店服務及在線訂購服務；全與光學設備及儀器，眼鏡，單

目鏡，太陽眼鏡，眼鏡盒，眼鏡框，鏡片，望遠鏡；鏡片用盒及支架；全為眼鏡用的部件及配件

有關；與上述產品有關的出入口代理；替他人作推銷；於企業管理的諮詢，廣告服務；全屬第35

類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068151

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 零一零眼鏡店有限公司

   O-O SHOP LIMITED

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 配鏡師和驗光配鏡服務；視力檢查和眼科測試服務；全屬第44類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068152

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 零一零眼鏡店有限公司

   O-O SHOP LIMITED

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 光學設備及儀器；眼鏡，單目鏡，太陽眼鏡，眼鏡盒，眼鏡框，鏡片，望遠鏡；鏡片用盒及支架；

全為眼鏡用的部件及配件；全屬第9類。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068153

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 零一零眼鏡店有限公司

   O-O SHOP LIMITED

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理及企業行政服務；零售店服務及在線訂購服務；全與光學設備及儀器，眼鏡，單

目鏡，太陽眼鏡，眼鏡盒，眼鏡框，鏡片，望遠鏡；鏡片用盒及支架；全為眼鏡用的部件及配件

有關；與上述產品有關的出入口代理；替他人作推銷；於企業管理的諮詢，廣告服務；全屬第35

類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068154

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : 零一零眼鏡店有限公司

   O-O SHOP LIMITED

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 配鏡師和驗光配鏡服務；視力檢查和眼科測試服務；全屬第44類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068155

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9-7-2, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviço de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos de computador on-line 

acessíveis via máquinas de jogos de arcada; serviço de entretenimento, nomeadamente 

fornecimento de jogos de computador on-line acessíveis via máquinas de jogos de vídeo, 

telefones móveis e computadores; fornecimento on-line de jogos de computador via uma 

rede entre redes de comunicações, fornecimento de informações, imagens, música e som 

relacionadas com jogos; fornecimento de informações a jogadores sobre a classificação das 

suas pontuações dos jogos através de portais de internet; serviços de entretenimento, no-

meadamente preparação, organização e condução de torneios de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068156

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9-7-2, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de arcada; máquinas de jogos de arcada e operados por moedas; apare-

lhos de diversão para uso em arcadas; jogos de arcada electrónicos; jogos de vídeo opera-

dos com moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068157

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9-7-2, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviço de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos de computador on-line 

acessíveis via máquinas de jogos de arcada; serviço de entretenimento, nomeadamente 

fornecimento de jogos de computador on-line acessíveis via máquinas de jogos de vídeo, 

telefones móveis e computadores; fornecimento on-line de jogos de computador via uma 

rede entre redes de comunicações, fornecimento de informações, imagens, música e som 

relacionadas com jogos; fornecimento de informações a jogadores sobre a classificação das 

suas pontuações dos jogos através de portais de internet; serviços de entretenimento, no-

meadamente preparação, organização e condução de torneios de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068158

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9-7-2, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de arcada; máquinas de jogos de arcada e operados por moedas; apare-

lhos de diversão para uso em arcadas; jogos de arcada electrónicos; jogos de vídeo opera-

dos com moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068159

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/01

[730] 申請人 Requerente : Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9-7-2, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviço de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos de computador on-line 

acessíveis via máquinas de jogos de arcada; serviço de entretenimento, nomeadamente 

fornecimento de jogos de computador on-line acessíveis via máquinas de jogos de vídeo, 

telefones móveis e computadores; fornecimento on-line de jogos de computador via uma 

rede entre redes de comunicações, fornecimento de informações, imagens, música e som 

relacionadas com jogos; fornecimento de informações a jogadores sobre a classificação das 

suas pontuações dos jogos através de portais de internet; serviços de entretenimento, no-

meadamente preparação, organização e condução de torneios de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068160

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : Provent Holdings Limited

 地址 Endereço : Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Instalações de casino (jogos de fortuna ou azar); serviços de jogos de fortuna ou azar; ser-

viços de jogo; serviços de entretenimento de máquinas de jogo; serviços de jogo para fins 

de entretenimento; serviços de salão de bingo; serviços de clube; serviços de clube recreati-

vo; instalações de clube desportivo; serviços de clube (cabarés); apostas em cavalos; clubes 
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nocturnos; serviços de clube nocturno; serviços de entretenimento de navios de cruzeiro; 

entretenimento; educação; serviços de entretenimento máquinas de diversão; serviços de 

animador; fornecimento de instalações para entretenimento; provisão de publicações elec-

trónicas on-line (não descarregáveis); publicação de livros electrónicos e jornais on-line; 

operação de lotarias; organização de competições desportivas; serviços de jogos electróni-

cos prestados através da internet; jogos de internet (não descarregáveis); fornecimento de 

jogos por meios de um sistema com base informática; prestação de serviços de jogos, jogos 

de fortuna ou azar e apostas electrónicas transmitido através de uma rede informática 

global com internet; serviço de casino, serviços de reservas; fornecimento de informações 

relacionadas com desportivas, serviços de apostas e jogos acessíveis através de uma rede 

informática global; serviços de desportos e entretenimentos incluindo serviços prestados 

através de portais de internet sobre de redes informáticas, organização e condução de con-

cursos e provas desportivas; provisão de bases de dados apresentando desportos, notícias 

e informações relacionados com serviços desportivas, serviços de apostas e jogos, provisão 

de notícias e informações sobre jogo através de uma rede informática global como internet; 

organização e condução de lotarias; serviços de apostas por cartão de crédito; serviços de 

jogos, jogos de fortuna ou azar, lotarias e corretores de apostas; informações electrónicas 

relacionadas com entretenimento, jogos e jogos de fortuna ou azar on-line, prestados on-

-line a partir de rede informática através da internet; informações, assessoria e apoio 

relacionados com os serviços acima referidos; organização de entretenimento ao vivo e 

torneios de póquer; gestão de serviços de entretenimento; provisão de informações sobre 

entretenimento; entretenimento na forma de televisão por cabo e espectáculos de televisão; 

televisão por cabo e produção de programa de televisão; fornecimento de instalações para 

actividades recreativas; publicação de publicações electrónicas on-line não descarregáveis, 

nomeadamente revistas, boletins informativos, brochuras e panfletos nos sectores de des-

porto e entretenimento; serviços de jogos electrónicos prestados através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068161

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : Provent Holdings Limited

 地址 Endereço : Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Instalações de casino (jogos de fortuna ou azar); serviços de jogos de fortuna ou azar; ser-

viços de jogo; serviços de entretenimento de máquinas de jogos; serviços de jogo para fins 

de entretenimento; serviços de salão de bingo; serviços de clube; serviços de clube recreati-

vo; instalações de clube desportivo; serviços de clube (cabarés); apostas em cavalos; clubes 

nocturnos; serviços de clube nocturno; serviços de entretenimento de navios de cruzeiro; 

entretenimento; educação; serviços de entretenimento máquinas de diversão; serviços de 

animador; fornecimento de instalações para entretenimento; provisão de publicações elec-

trónicas on-line (não descarregáveis); publicação de livros electrónicos e jornais on-line; 

operação de lotarias; organização de competições desportivas; serviços de jogos electróni-
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cos prestados através da internet; jogos de internet (não descarregáveis); fornecimento de 

jogos por meios de um sistema com base informáticas; prestação de serviços de jogos, jogos 

de fortuna ou azar e apostas electrónicas transmitido através de uma rede informática 

global com internet; serviços de casino, serviços de reservas; fornecimento de informações 

relacionadas com desportivas, serviços de apostas e jogos acessíveis através de uma rede 

informática global; serviços de desportos e entretenimentos incluindo serviços prestados 

através de portais de internet sobre de redes informáticas, organização e condução de con-

cursos e provas desportivas; provisão de bases de dados apresentando desportos, notícias 

e informações relacionados com serviços desportivas, serviços de apostas e jogos, provisão 

de notícias e informações sobre jogo através de uma rede informática global como internet; 

organização e condução de lotarias; serviços de apostas por cartão de crédito; serviços de 

jogos, jogos de fortuna ou azar, lotarias e corretores de apostas; informações electrónico 

relacionadas com entretenimento, jogos e jogos de fortuna ou azar on-line, prestados on-

-line a partir de rede informática através da internet; informações, assessoria e apoio 

relacionados com os serviços acima referidos; organização de entretenimento ao vivo e 

torneios de póquer; gestão de serviços de entretenimento; provisão de informações sobre 

entretenimento; entretenimento na forma de televisão por cabo e espectáculos de televisão; 

televisão por cabo e produção de programa de televisão; fornecimento de instalações para 

actividades recreativas; publicação de publicações electrónicas on-line não descarregáveis, 

nomeadamente revistas, boletins informativos, brochuras e panfletos nos sectores de des-

porto e entretenimento; serviços de jogos electrónicos prestados através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068162

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : Provent Holdings Limited

 地址 Endereço : Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Instalações de casino (jogos de fortuna ou azar); serviços de jogos de fortuna ou azar; ser-

viços de jogo; serviços de entretenimento de máquinas de jogos; serviços de jogo para fins 

de entretenimento; serviços de salão de bingo; serviços de clube; serviços de clube recreati-

vo; instalações de clube desportivo; serviços de clube (cabarés); apostas em cavalos; clubes 

nocturnos; serviços de clube nocturno; serviços de entretenimento de navios de cruzeiro; 

entretenimento; educação; serviços de entretenimento máquinas de diversão; serviços de 

animador; fornecimento de instalações para entretenimento; provisão de publicações elec-

trónicas on-line (não descarregáveis); publicação de livros electrónicos e jornais on-line; 

operação de lotarias; organização de competições desportivas; serviços de jogos electróni-

cos prestados através da internet; jogos de internet (não descarregáveis); fornecimento de 

jogos por meios de um sistema com base informáticas; prestação de serviços de jogos, jogos 

de fortuna ou azar e apostas electrónicas transmitido através de uma rede informática 

global com internet; serviços de casino, serviços de reservas; fornecimento de informações 

relacionadas com desportivas, serviços de apostas e jogos acessíveis através de uma rede 

informática global; serviços de desportos e entretenimentos incluindo serviços prestados 
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através de portais de internet sobre de redes informáticas, organização e condução de con-

cursos e provas desportivas; provisão de bases de dados apresentando desportos, notícias 

e informações relacionados com serviços desportivas, serviços de apostas e jogos, provisão 

de notícias e informações sobre jogo através de uma rede informática global como internet; 

organização e condução de lotarias; serviços de apostas por cartão de crédito; serviços de 

jogos, jogos de fortuna ou azar, lotarias e corretores de apostas; informações electrónico 

relacionadas com entretenimento, jogos e jogos de fortuna ou azar on-line, prestados on-

-line a partir de rede informática através da internet; informações, assessoria e apoio 

relacionados com os serviços acima referidos; organização de entretenimento ao vivo e 

torneios de póquer; gestão de serviços de entretenimento; provisão de informações sobre 

entretenimento; entretenimento na forma de televisão por cabo e espectáculos de televisão; 

televisão por cabo e produção de programa de televisão; fornecimento de instalações para 

actividades recreativas; publicação de publicações electrónicas on-line não descarregáveis, 

nomeadamente, revistas, boletins informativos, brochuras e panfletos nos sectores de des-

porto e entretenimento; serviços de jogos electrónicos prestados através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068163

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : Provent Holdings Limited

 地址 Endereço : Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Instalações de casino (jogos de fortuna ou azar); serviços de jogos de fortuna ou azar; ser-

viços de jogo; serviços de entretenimento de máquinas de jogos; serviços de jogo para fins 

de entretenimento; serviços de salão de bingo; serviços de clube; serviços de clube recreati-

vo; instalações de clube desportivo; serviços de clube (cabarés); apostas em cavalos; clubes 

nocturnos; serviços de clube nocturno; serviços de entretenimento de navios de cruzeiro; 

entretenimento; educação; serviços de entretenimento máquinas de diversão; serviços de 

animador; fornecimento de instalações para entretenimento; provisão de publicações elec-

trónicas on-line (não descarregáveis); publicação de livros electrónicos e jornais on-line; 

operação de lotarias; organização de competições desportivas; serviços de jogos electróni-

cos prestados através da internet; jogos de internet (não descarregáveis); fornecimento de 

jogos por meios de um sistema com base informática; prestação de serviços de jogos, jogos 

de fortuna ou azar e apostas electrónicas transmitido através de uma rede informática 

global com internet; serviços de casino, serviços de reservas; fornecimento de informações 

relacionadas com desportivas, serviços de apostas e jogos acessíveis através de uma rede 

informática global; serviços de desportos e entretenimentos incluindo serviços prestados 

através de portais de internet sobre de redes informáticas, organização e condução de con-

cursos e provas desportivas; provisão de bases de dados apresentando desportos, notícias 

e informações relacionados com serviços desportivas, serviços de apostas e jogos, provisão 

de notícias e informações sobre jogo através de uma rede informática global como internet; 

organização e condução de lotarias; serviços de apostas por cartão de crédito; serviços de 

jogos, jogos de fortuna ou azar, lotarias e corretores de apostas; informações electrónico 
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relacionadas com entretenimento, jogos e jogos de fortuna ou azar on-line, prestados on-

-line a partir de rede informática através da internet; informações, assessoria e apoio 

relacionados com os serviços acima referidos; organização de entretenimento ao vivo e 

torneios de póquer; gestão de serviços de entretenimento; provisão de informações sobre 

entretenimento; entretenimento na forma de televisão por cabo e espectáculos de televisão; 

televisão por cabo e produção de programa de televisão; fornecimento de instalações para 

actividades recreativas; publicação de publicações electrónicas on-line não descarregáveis, 

nomeadamente, revistas, boletins informativos, brochuras e panfletos nos sectores de des-

porto e entretenimento; serviços de jogos electrónicos prestados através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068164

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : Provent Holdings Limited

 地址 Endereço : Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Instalações de casino (jogos de fortuna ou azar); serviços de jogos de fortuna ou azar; 

serviços de jogo; serviços de entretenimento de máquinas de jogos; serviços de jogo para 

fins de entretenimento; serviços de salão de bingo; serviços de clube; serviços de clube 

recreativo; instalações de clube desportivo; serviços de clube (cabarés); apostas em cava-

los; clubes nocturnos; serviços de clube nocturno; serviços de entretenimento de navios 

de cruzeiro; entretenimento; educação; serviços de entretenimento máquinas de diversão; 

serviços de animador; fornecimento de instalações para entretenimento; provisão de pu-

blicações electrónicas on-line (não descarregáveis); publicação de livros electrónicos e 

jornais on-line; operação de lotarias; organização de competições desportivas; serviços 

de jogos electrónicos prestados através da internet; jogos de internet (não descarregá-

veis); fornecimento de jogos por meios de um sistema com base informática; prestação de 

serviços de jogos, jogos de fortuna ou azar e apostas electrónicas transmitido através de 

uma rede informática global com internet; serviços de casino, serviços de reservas; forne-

cimento de informações relacionadas com desportivas, serviços de apostas e jogos aces-

síveis através de uma rede informática global; serviços de desportos e entretenimentos 

incluindo serviços prestados através de portais de internet sobre de redes informáticas, 

organização e condução de concursos e provas desportivas; provisão de bases de dados 

apresentando desportos, notícias e informações relacionados com serviços desportivas, 

serviços de apostas e jogos, provisão de notícias e informações sobre jogo através de uma 

rede informática global como internet; organização e condução de lotarias; serviços de 

apostas por cartão de crédito; serviços de jogos, jogos de fortuna ou azar, lotarias e cor-

retores de apostas; informações electrónico relacionadas com entretenimento, jogos e 

jogos de fortuna ou azar on-line, prestados on-line a partir de rede informática através 

da Internet; informações, assessoria e apoio relacionados com os serviços acima referi-

dos; organização de entretenimento ao vivo e torneios de póquer; gestão de serviços de 

entretenimento; provisão de informações sobre entretenimento; entretenimento na forma 
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de televisão por cabo e espectáculos de televisão; televisão por cabo e produção de pro-

grama de televisão; fornecimento de instalações para actividades recreativas; publicação 

de publicações electrónicas on-line não descarregáveis, nomeadamente revistas, boletins 

informativos, brochuras e panfletos nos sectores de desporto e entretenimento; serviços 

de jogos electrónicos prestados através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068165

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : Provent Holdings Limited

 地址 Endereço : Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Instalações de casino (jogos de fortuna ou azar); serviços de jogos de fortuna ou azar; 

serviços de jogo; serviços de entretenimento de máquinas de jogos; serviços de jogo para 

fins de entretenimento; serviços de salão de bingo; serviços de clube; serviços de clube 

recreativo; instalações de clube desportivo; serviços de clube (cabarés); apostas em cava-

los; clubes nocturnos; serviços de clube nocturno; serviços de entretenimento de navios 

de cruzeiro; entretenimento; educação; serviços de entretenimento máquinas de diversão; 

serviços de animador; fornecimento de instalações para entretenimento; provisão de pu-

blicações electrónicas on-line (não descarregáveis); publicação de livros electrónicos e 

jornais on-line; operação de lotarias; organização de competições desportivas; serviços 

de jogos electrónicos prestados através da Internet; jogos de internet (não descarregá-

veis); fornecimento de jogos por meios de um sistema com base informática; prestação de 

serviços de jogos, jogos de fortuna ou azar e apostas electrónicas transmitido através de 

uma rede informática global com internet; serviços de casino, serviços de reservas; forne-

cimento de informações relacionadas com desportivas, serviços de apostas e jogos aces-

síveis através de uma rede informática global; serviços de desportos e entretenimentos 

incluindo serviços prestados através de portais de internet sobre de redes informáticas, 

organização e condução de concursos e provas desportivas; provisão de bases de dados 

apresentando desportos, notícias e informações relacionados com serviços desportivas, 

serviços de apostas e jogos, provisão de notícias e informações sobre jogo através de uma 

rede informática global como internet; organização e condução de lotarias; serviços de 

apostas por cartão de crédito; serviços de jogos, jogos de fortuna ou azar, lotarias e cor-

retores de apostas; informações electrónico relacionadas com entretenimento, jogos e 

jogos de fortuna ou azar on-line, prestados on-line a partir de rede informática através 

da internet; informações, assessoria e apoio relacionados com os serviços acima referi-

dos; organização de entretenimento ao vivo e torneios de póquer; gestão de serviços de 

entretenimento; provisão de informações sobre entretenimento; entretenimento na forma 

de televisão por cabo e espectáculos de televisão; televisão por cabo e produção de pro-

grama de televisão; fornecimento de instalações para actividades recreativas; publicação 

de publicações electrónicas on-line não descarregáveis, nomeadamente revistas, boletins 

informativos, brochuras e panfletos nos sectores de desporto e entretenimento; serviços 

de jogos electrónicos prestados através da internet.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068166

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : AJI ICHIBAN COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 10/F, Aji Ichiban Centre, 18 Wing Kei Road, Kwai Chung, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

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

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, xarope de melaço; levedura, 

fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para re-

frescar; bebidas à base de café, de cacau ou de chocolate; cereais preparados para a alimen-

tação humana, tudo incluído na classe 30.ª

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantones: Preto, conforme representação na figura.

[210] 編號 N.º : N/068167

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : AJI ICHIBAN COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 10/F, Aji Ichiban Centre, 18 Wing Kei Road, Kwai Chung, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio, tudo incluído na classe 35.ª

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantones: Preto, conforme representação na figura.

[210] 編號 N.º : N/068168

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION

 地址 Endereço : 2F., N.º 65, Dongxing Rd., Xinyi Dist.,Taipei City 110, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯；馬克杯；保溫杯；保溫壼；飲料隔熱容器；食物保溫容器。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068169

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA

 地址 Endereço : Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein/Taunus, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis (incluídos nesta classe); tecidos de algodão, tecidos de lã, mate-

riais para forros, tecidos de velo; lona para fins têxteis, substitutos têxteis feitos de mate-

riais sintéticos; roupa de banho, excepto vestuário; toalhas de matérias têxteis, cobertores, 

nomeadamente cobertores de viagem, cobertores de lã, cobertores de velo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068170

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA

 地址 Endereço : Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein/Taunus, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068171

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 寵物服裝；動物項圈；動物用覆套；繫寵物用皮帶；皮或仿皮（牲口的）繫繩；皮及仿皮製動物項

圈；馬具；皮革（半加工或未加工）；仿皮革；動物皮；行李箱；旅行包；皮箱；傘；陽傘；手杖；用

於裝化妝用品的手提包（空的）；手提包；有肩帶的背包；小皮夾；女用無帶手提包；手提袋；帆

布背包；背包；書包；購物袋；可當椅凳的手杖；公事包；信封式女用手提包；旅行用衣袋；信用

卡夾（皮）；鑰匙包；零錢包；名片皮夾；名片匣；皮革製或仿皮革製護照夾；皮製支票簿皮夾；

旅行證件皮夾；皮革製或仿皮革製鑰匙包；錢包；皮包；皮製帶（非服飾用）；毛皮製覆蓋物；傢

俱用皮緣飾；皮製繫帶；皮箍帶；皮製肩帶。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068172

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 成衣；服裝；上衣；夾克；牛仔褲；褲子；短褲；襯衫；寬鬆的上衣；T恤衫；裙子；汗衫；外套；套

裝；針織服裝；皮衣（服裝）；仿皮服裝；皮製服裝；風衣；羽絨服裝；內褲；內衣；睡衣；浴袍；

童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；運動服裝；防水服；雨衣；化裝舞會用服裝；晚裝連衣裙；緊身衣；

緊身褲；胸罩；綁腿；襪；長襪；短襪；非電熱式暖腳套；鞋；涼鞋；運動鞋；靴；拖鞋；帽子；帽子

（頭戴）；服裝用手套；禦寒用耳罩（服裝）；披肩；領帶；圍巾；頭巾；服飾用肩帶；服裝帶（衣

服）；腰帶；皮帶（服飾用）；女式披肩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068173

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 郵購服務；電視購物；電子購物；網路購物；代理經銷服務；下列商品之零售、批發服務：家庭

日常用品、化粧品、護膚品、香水、寵物用品、傢俱、美容用具、育樂用品、清潔劑、香精油、燙

髮液、染髮劑、電腦軟體、電腦周邊配備、資料載體、手提電腦或平板電腦用袋、行動電話及配

飾、個人音響、攝影設備和器具專用攜帶袋、電變壓器、連接器、顯示板、眼鏡、太陽眼鏡、珠

寶、首飾、鐘錶、貴重金屬、袖扣、文具、印刷品、紙製品、寵物用品、錢包、手提包、書包、背袋、

行李箱、旅行包、皮箱、傘、手杖、皮革、衣服、鞋、襪、圍巾、手套、腰帶（服裝）、領帶、帽、服

裝配飾、餐具、飲食器皿、廚房用具、浴室用品、紡織物、毛巾、床單和枕套、被、地墊、地毯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068174

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 寵物服裝；動物項圈；動物用覆套；繫寵物用皮帶；皮或仿皮（牲口的）繫繩；皮及仿皮製動物項

圈；馬具；皮革（半加工或未加工）；仿皮革；動物皮；行李箱；旅行包；皮箱；傘；陽傘；手杖；用

於裝化妝用品的手提包（空的）；手提包；有肩帶的背包；小皮夾；女用無帶手提包；手提袋；帆

布背包；背包；書包；購物袋；可當椅凳的手杖；公事包；信封式女用手提包；旅行用衣袋；信用

卡夾（皮）；鑰匙包；零錢包；名片皮夾；名片匣；皮革製或仿皮革製護照夾；皮製支票簿皮夾；

旅行證件皮夾；皮革製或仿皮革製鑰匙包；錢包；皮包；皮製帶（非服飾用）；毛皮製覆蓋物；傢

俱用皮緣飾；皮製繫帶；皮箍帶；皮製肩帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068175

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 成衣；服裝；上衣；夾克；牛仔褲；褲子；短褲；襯衫；寬鬆的上衣；T恤衫；裙子；汗衫；外套；套

裝；針織服裝；皮衣（服裝）；仿皮服裝；皮製服裝；風衣；羽絨服裝；內褲；內衣；睡衣；浴袍；

童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；運動服裝；防水服；雨衣；化裝舞會用服裝；晚裝連衣裙；緊身衣；

緊身褲；胸罩；綁腿；襪；長襪；短襪；非電熱式暖腳套；鞋；涼鞋；運動鞋；靴；拖鞋；帽子；帽子

（頭戴）；服裝用手套；禦寒用耳罩（服裝）；披肩；領帶；圍巾；頭巾；服飾用肩帶；服裝帶（衣

服）；腰帶；皮帶（服飾用）；女式披肩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068176

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : ithk tm limited

 地址 Endereço : P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 郵購服務；電視購物；電子購物；網路購物；代理經銷服務；下列商品之零售、批發服務：家庭

日常用品、化粧品、護膚品、香水、寵物用品、傢俱、美容用具、育樂用品、清潔劑、香精油、燙

髮液、染髮劑、電腦軟體、電腦周邊配備、資料載體、手提電腦或平板電腦用袋、行動電話及配
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飾、個人音響、攝影設備和器具專用攜帶袋、電變壓器、連接器、顯示板、眼鏡、太陽眼鏡、珠

寶、首飾、鐘錶、貴重金屬、袖扣、文具、印刷品、紙製品、寵物用品、錢包、手提包、書包、背袋、

行李箱、旅行包、皮箱、傘、手杖、皮革、衣服、鞋、襪、圍巾、手套、腰帶（服裝）、領帶、帽、服

裝配飾、餐具、飲食器皿、廚房用具、浴室用品、紡織物、毛巾、床單和枕套、被、地墊、地毯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068177

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A.

 地址 Endereço : Estrada da Portela, n.º 9, Portela de Carnaxide, 2790-124 Carnaxide, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas; sumos e bebidas de frutas e sumos e bebidas de vegetais; xaropes e 

outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068178

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 朝日酒造株式會社

   ASAHI-SHUZO SAKE BREWING CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本國新澙縣長岡市朝日880番地1

   880-1, Asahi, Nagaoka-shi, Niigata, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 日本酒；清酒；燒酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068179

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 朝日酒造株式會社

   ASAHI-SHUZO SAKE BREWING CO., LTD.
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 地址 Endereço : 日本國新澙縣長岡市朝日880番地1

   880-1, Asahi, Nagaoka-shi, Niigata, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 日本酒；清酒；燒酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068180

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區馬塍路36號

   N.º 36, Macheng Road, Xihu District, Hangzhou City, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 數據處理設備；計算機存儲裝置；已錄製的計算機程序（程序）；已錄製的計算機操作程序；計

算機外圍設備；計算機軟件（已錄製）；電腦軟件（錄製好的）；微處理機；監視器（計算機硬

件）；集成電路卡；智能卡（集成電路卡）；電子出版物（可下載）；計算機程序（可下載軟件）；

發光式電子指示器；內部通訊裝置；可視電話；網絡通訊設備；電子監控裝置；錄音裝置；錄像

機；攝像機；照相機（攝影）；觀測儀器；工業遙控操作用電氣設備；滅火設備；個人用防事故裝

置；電子防盜裝置；防盜報警器；火警報警器；煙霧報警器；煙霧探測器；中央處理器（CPU）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068181

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區馬塍路36號

   N.º 36, Macheng Road, Xihu District, Hangzhou City, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 數據處理設備、計算機存儲裝置、已錄製的計算機程序（程序）、已錄製的計算機操作程序、計

算機外圍設備、計算機軟件（已錄製）、電腦軟件（錄製好的）、微處理機、監視器（計算機硬

件）、集成電路卡、智能卡（集成電路卡）、電子出版物（可下載）、計算機程序（可下載軟件）、

發光式電子指示器、內部通訊裝置、可視電話、網絡通訊設備、電子監控裝置、錄音裝置、錄像

機、攝像機、照相機（攝影）、觀測儀器、工業遙控操作用電氣設備、滅火設備、個人用防事故裝

置、電子防盜裝置、防盜報警器、火警報警器、煙霧報警器、煙霧探測器、中央處理器（CPU）

等特定商品零售批發。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068182

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區馬塍路36號

   N.º 36, Macheng Road, Xihu District, Hangzhou City, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；室內裝潢；電器設備的安裝與修理；機械安裝、保養和修理；計算機硬件安裝、

維護和修理；火警器的安裝與修理；防盜報警系統的安裝與修理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068183

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區馬塍路36號

   N.º 36, Macheng Road, Xihu District, Hangzhou City, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；電話業務；計算機終端通訊；計算機輔助信息與圖像傳送；電信信息；信息傳輸設備

出租；電訊設備出租；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；遠程會議服務；提供全球計算

機網絡用戶接入服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068184

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區馬塍路36號

   N.º 36, Macheng Road, Xihu District, Hangzhou City, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；技術項目研究；工程學；研究與開發（替他人）；城市規劃；測量；機械研究；工業品

外觀設計；室內裝飾設計；計算機出租；計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算

機硬件設計和開發諮詢；計算機軟件出租；恢復計算機數據；計算機軟件維護；計算機系統分

析；計算機系統設計；計算機程序複製；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；替他人創建和

維護網站；托管計算機站（網站）；計算機軟件的安裝；計算機程序和數據的數據轉換（非有形

轉換）；網絡服務器的出租；計算機病毒的防護服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068185

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

   Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區馬塍路36號

   N.º 36, Macheng Road, Xihu District, Hangzhou City, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 安全保衛諮詢；安全及防盜警報系統的監控；社交護送（陪伴）；服裝出租；消防；知識產權諮

詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068186

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 麵向東方有限公司

   Noodle East Limited

 地址 Endereço : 香港中環干諾道中90號大新行15樓B-C室

   Units B-C, 15th Floor, Sun House, 90 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068187

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 麵向東方有限公司

   Noodle East Limited

 地址 Endereço : 香港中環干諾道中90號大新行15樓B-C室

   Units B-C, 15th Floor, Sun House, 90 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068188

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 麵向東方有限公司

   Noodle East Limited

 地址 Endereço : 香港中環干諾道中90號大新行15樓B-C室

   Units B-C, 15th Floor, Sun House, 90 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068189

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 麵向東方有限公司

   Noodle East Limited

 地址 Endereço : 香港中環干諾道中90號大新行15樓B-C室

   Units B-C, 15th Floor, Sun House, 90 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068190

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 湖南湘西部落餐飲連鎖有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市岳麓區咸嘉湖新村嘉旺苑8棟15棟底層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳，飯店，自助餐廳，快餐館，咖啡館，酒吧服務，流動飲食供應，茶館，假日野營住宿服務，

會議室出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068191

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : 石獅市榮譽大酒店有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國福建省石獅市八七路858號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068192

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/06

[730] 申請人 Requerente : 曾憲章

   CHANG HIN CHEONG

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品，嬰兒奶粉，醫用營養品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色（無底色），如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/068193

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/06

[730] 申請人 Requerente : 曾憲章

   CHANG HIN CHEONG

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色（無底色），如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068194

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : THORLEY INDUSTRIES LLC DBA 4moms

 地址 Endereço : 40 24th Street, 3rd Floor, Pittsburgh, PA 15222, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Carrinhos, peças de estrutura e acessórios especificamente adaptados para usar com os 

carrinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068195

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : THORLEY INDUSTRIES LLC DBA 4moms

 地址 Endereço : 40 24th Street, 3rd Floor, Pittsburgh, PA 15222, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Parques e recintos de brincar para crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068196

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : THORLEY INDUSTRIES LLC DBA 4moms
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 地址 Endereço : 40 24th Street, 3rd Floor, Pittsburgh, PA 15222, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Assentos e berços que são alimentados e programados para se moverem em vários eixos 

para acalmar ou entreter bebés e crianças pequenas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068197

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : Sumol + Compal Marcas, S.A.

 地址 Endereço : Estrada da Portela, n.º 9, Portela de Carnaxide, 2790-124 Carnaxide, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas, nomeadamente águas para beber, águas aromatizadas, águas minerais e gasosas 

e outras bebidas não alcoólicas; cervejas; bebidas energéticas e bebidas para desportistas 

(bebidas para a prática de desporto); bebidas refrigerantes, bebidas granizadas, bebidas de 

frutos e bebidas gasosas de sumo de frutos; sumos de legumes e de plantas e sucos de plan-

tas; xaropes para bebidas, concentrados, pós e outros preparados para o fabrico de bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068198

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

 地址 Endereço : N.º 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Navios/barcos e peças e acessórios para os mesmos; automóveis, veículos eléctricos in-

cluindo automóveis eléctricos, vagões, camiões, carrinhas, veículos utilitários desportivos, 

autocarros, veículos de recreio (RV), carros desportivos, carros de corrida, camionetas de 

carga, empilhadeiras e tractores de reboque (tractores), e peças estruturais e acessórios 

para os mesmos; veículos motorizados de duas rodas, bicicletas e peças e acessórios para os 

mesmos; carroças; tractores; motores de tracção; motor e máquina para veículos terrestres; 

eixos para veículos; veios de transmissão e engrenagens para veículos terrestres; amortece-

dores para automóveis; amortecedores de suspensão para veículos; travões para veículos; 

motores de corrente alternada/motores de corrente directa, para veículos terrestres; alar-

mes anti-roubo para veículos; remendos de borracha adesiva para reparar tubos ou pneus; 

todos incluídos na classe internacional 12.ª
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[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/02 2012-015938 日本 Japão

2012/03/02 2012-015939 日本 Japão

2012/03/02 2012-015940 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/068199

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : Jeanne Pierre Trademarks Limited

 地址 Endereço : 20-24 Kwai Wing Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos nestes materiais não incluídos noutras classes; peles 

de animal, couro (curtido ou por curtir); arcas e sacos de viagem; guarda-chuvas; sacos; 

sacos de mão; sacos à tiracolo; sacolas; sacos de praia; bolsas sem alças; bolsas de higiene 

(«necessarie»); porta-moedas; carteiras; bolsas porta-moedas; malas; maletas; armações 

para sacos de mão; pastas de viagem; mochilas; pastas porta-documentos; estojos de bele-

za; malas de viagem; cintos; estojos para documentos; pochetes; bolsas para cartões; porta-

-cartões; porta-chaves; todos os items acima mencionados feitos em couro e imitações de 

couro, peles; peles; artigos feitos de pele; peles artificiais; imitação de pele; sacos feitos de 

pele ou imitação de pele; cintos de pele aparada; sacos de pele aparada.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Letras - brancas, riscas - pretas, cores-de-rosa, azuis-claras e escuras, vermelhas, amarelas, 

brancas (de acordo com exemplar de marca).

[210] 編號 N.º : N/068200

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : Jeanne Pierre Trademarks Limited

 地址 Endereço : 20-24 Kwai Wing Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupas de pele; casacos e jaquetas de pele; coletes de pele; 

xailes de pele; saias de pele; calças de pele; cintos de pele (vestuário); colares de pele; luvas 

de pele (vestuário); chapéus e chapelaria de pele; sapatos e calçado de pele; roupas de pele 

aparada.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Letras - brancas, riscas - pretas, cores-de-rosa, azuis-claras e escuras, vermelhas, amarelas, 

brancas (de acordo com exemplar de marca).

[210] 編號 N.º : N/068201

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/02

[730] 申請人 Requerente : Jeanne Pierre Trademarks Limited

 地址 Endereço : 20-24 Kwai Wing Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Venda a retalho e por grosso de vestuário, calçado e chapelaria, botas, sapatos, camisas, 

chinelos, sandálias, roupas de pele, casacos e jaquetas de pele, coletes de pele, xailes de 

pele, saias de pele, calças de pele, cintos de pele (vestuário), colares de pele, luvas de pele 

(vestuário), chapéus e chapelaria de pele, sapatos e calçado de pele, roupas de pele apa-

rada, sacos de mão, sacos, carteiras, porta-moedas, malas, armações para sacos de mão, 

sacos de viagem, carteiras de bolso, pastas para documentos, mochilas, pastas, couro e 

imitações de couro e produtos feitos destes materiais, peles de animais, couro (curtido ou 

por curtir), malas grandes, guarda-chuvas, sacos a tiracolo, sacolas, sacos de praia, bolsas 

sem alças, bolsas de higiene («necessaire»), estojos de beleza, malas de viagem, cintos, 

estojos para documentos e porta-documentos, pochetes, bolsas para cartões, bolsas de 

passaportes, porta-cartões, porta-cheques, porta-chaves, peles, artigos feitos de pele, peles 

artificiais, imitação de pele, sacos feitos de pele ou imitação de pele, cintos de pele apara-

da, sacos de pele aparada, perfumes, fragrâncias, água-de-colónia, água de «toilette», óleos 

essenciais, preparados para a pele, preparados para o rosto e corpo, cosméticos, base para 

maquilhagem, esmaltes para as unhas, preparados capilares, loções para cabelo, espumas 

de barbear, preparados pós-barbear para os homens, preparados de higiene não medici-

nais, antitranspirantes, sabonetes de casa de banho/perfumados, sabonetes para as mãos e 

para bebé, pó-de-talco, cremes e loções para o corpo, sabonetes, sabonetes líquidos, gel de 

banho e duche, sais para o banho, espuma para o banho, desodorizantes para uso pessoal, 

leites para a higiene do corpo e leites cosméticos, pós cosméticos para o corpo, óleos de 

higiene para o corpo e óleos cosméticos para banho e duche, preparações cosméticas para 

o banho e duche, metais comuns e suas ligas, pequenos artigos de ferragem, ornamentos de 

metais comuns para artigos de viagem em couro ou imitação de couro e bens feitos destes 

materiais, ornamentos de metal comum para sacos e porta-moedas, fivelas de metal para 

cintos, argolas em metais não-preciosos, chaveiros em não-metais preciosos, fechos de 

metal comum, letras e algarismos de metal comum, anéis em metal comum para chaves, 

aparelhos e instrumentos ópticos, óculos graduados, óculos, óculos de sol, armações para 

óculos e óculos de sol e suas partes e acessórios, estojos para óculos, correntes para óculos, 

cordões para óculos, lupas, lentes, recipientes para lentes de contato, telefones móveis, por-

ta-telefones móveis e caixas, acessórios para telemóveis, nomeadamente fios e toques para 

telefone, caixas e estojos para sistemas áudio portáteis, caixas e estojos para computadores 

portáteis, caixas e estojos para itens tecnológicos, tapetes para rato, metais preciosos e suas 

ligas e produtos em metais preciosos ou revestidos dos mesmos, joalharia, imitação de joa-
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lharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios, braceletes para 

relógios, correias para relógio, correntes para relógios, pulseiras para relógio, relógio de 

parede, caixas para relógios de parede, brincos, pendentes, anéis, correntes, colares, bro-

ches, braceletes, prendedores de gravatas, alfinetes de gravata, botões de punho, acessórios 

de moda, publicidade para promoção de comércio electrónico; serviços de venda a retalho 

online (comércio electrónico); compilação e gestão de informação de negócios relativa a co-

mércio electrónico; publicidade; apresentação de produtos em meios de comunicação, para 

fins de venda a retalho; publicidade on-line; aluguer de tempo de publicidade em meios 

de comunicação; organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

vendas para terceiros; agência de importação e exportação e serviços de relações públicas; 

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

marketing; consultoria de gestão de pessoal, serviços de relocalização para negócios; pro-

cessamento admnistrativo de pedidos de compra; contabilidade; angariação de patrocínio; 

gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório; serviços de consulto-

ria de negócios relacionados com franchising; avaliações de negócios, assistência de gestão 

de negócios; pesquisas de mercado; estudos de marketing.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Letras - brancas, riscas - pretas, cores-de-rosa, azuis-claras e escuras, vermelhas, amarelas, 

brancas (de acordo com exemplar de marca).

[210] 編號 N.º : N/068202

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : 利鎂投資集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E號第一國際商業中心1708室 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 鐘錶珠寶，包括手錶之成品，手錶帶，錶盒，珠寶，首飾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068203

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV

 地址 Endereço : Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN Pays-Bas, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, água de toilete, água-de-colónia; sabões para uso pessoal; óleos essenciais para 

fins cosméticos; desodorizantes para uso pessoal; cosméticos, geles e preparações cosméti-
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cas para banho e duche, cremes e loções cosméticas para o rosto, cabelo e corpo; champôs; 

preparações para barbear, loções, bálsamos e geles para depois de barbear.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068204

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV

 地址 Endereço : Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN Pays-Bas, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, óculos de sol e estojos para óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068205

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV

 地址 Endereço : Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN Pays-Bas, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia, nomeadamente brincos, botões de punho, pulseiras, broches, colares, pendentes, 

anéis, porta-chaves; relógios, pulseiras de relógios e estojos de relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068206

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV

 地址 Endereço : Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN Pays-Bas, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas retalhistas e serviços de lojas retalhistas on-line para vestuário, calçado, 

chapelaria, marroquinaria, artigos de óptica, joalharia, relógios e bagagem; apresentação 

de produtos (vestuário, calçado, chapelaria, marroquinaria, artigos de óptica, joalharia, re-

lógios e bagagem) em todos os meios de comunicação para fins de venda a retalho.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068207

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV

 地址 Endereço : Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN Pays-Bas, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, água-de-toilete, água-de-colónia; sabões para uso pessoal; óleos essenciais para 

fins cosméticos; desodorizantes para uso pessoal; cosméticos, geles e preparações cosméti-

cas para banho e duche, cremes e loções cosméticas para o rosto, cabelo e corpo; champôs; 

preparações para barbear, loções, bálsamos e geles para depois de barbear.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068208

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV

 地址 Endereço : Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN Pays-Bas, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, óculos de sol e estojos para óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068209

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV

 地址 Endereço : Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN Pays-Bas, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia, nomeadamente brincos, botões de punho, pulseiras, broches, colares, pendentes, 

anéis, porta-chaves; relógios, pulseiras de relógios e estojos de relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068210

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV
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 地址 Endereço : Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN Pays-Bas, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas retalhistas e serviços de lojas retalhistas on-line para vestuário, calçado, 

chapelaria, marroquinaria, artigos de óptica, joalharia, relógios e bagagem; apresentação 

de produtos (vestuário, calçado, chapelaria, marroquinaria, artigos de óptica, joalharia, re-

lógios e bagagem) em todos os meios de comunicação para fins de venda a retalho.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/11 FI2012C000546 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/068211

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : AGRICULTURAL COOPERATIVE WOLFBERGER

 地址 Endereço : 6 Grand’ Rue, 68420 Eguisheim, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 葡萄酒；汽酒；烈酒（飲料）；利口酒；白蘭地。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068212

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : AGRICULTURAL COOPERATIVE WOLFBERGER

 地址 Endereço : 6 Grand’ Rue, 68420 Eguisheim, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 葡萄酒；汽酒；烈酒（飲料）；利口酒；白蘭地。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068213

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : AGRICULTURAL COOPERATIVE WOLFBERGER

 地址 Endereço : 6 Grand’ Rue, 68420 Eguisheim, France
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 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 葡萄酒；汽酒；烈酒（飲料）；利口酒；白蘭地。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068214

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : AGRICULTURAL COOPERATIVE WOLFBERGER

 地址 Endereço : 6 Grand’ Rue, 68420 Eguisheim, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 葡萄酒；汽酒；烈酒（飲料）；利口酒；白蘭地。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068215

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : AGRICULTURAL COOPERATIVE WOLFBERGER

 地址 Endereço : 6 Grand’ Rue, 68420 Eguisheim, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 葡萄酒；汽酒；烈酒（飲料）；利口酒；白蘭地。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068216

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : AGRICULTURAL COOPERATIVE WOLFBERGER

 地址 Endereço : 6 Grand’ Rue, 68420 Eguisheim, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 葡萄酒；汽酒；烈酒（飲料）；利口酒；白蘭地。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068217

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : UNIR (HK) Management Limited

 地址 Endereço : Unit 1503, 15/F, China Merchants Tower, 168 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria de investimento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 7513C, pantone 7515C, pantone cool gray 8C, pantone 7540C, conforme o exem-

plar da marca.

[210] 編號 N.º : N/068218

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : UNIR (HK) Management Limited

 地址 Endereço : Unit 1503, 15/F, China Merchants Tower, 168 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Gestão financeira, gestão imobiliária, serviços imobiliários, serviços de agente imobiliário, 

locação de imóveis, patrocínio financeiro, serviços de feitoria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 7513C, pantone 7515C, pantone cool gray 8C, pantone 7540C, conforme o exem-

plar da marca.

[210] 編號 N.º : N/068219

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : UNIR (HK) Management Limited

 地址 Endereço : Unit 1503, 15/F, China Merchants Tower, 168 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Providenciar apartamentos com serviços, serviços de hotelaria, serviços de restauração ou 

fornecimento de alimentos e bebidas, serviços de hospedagem.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 7513C, pantone 7515C, pantone cool gray 8C, pantone 7540C, conforme o exem-

plar da marca.

[210] 編號 N.º : N/068220

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : UNIR (HK) Management Limited

 地址 Endereço : Unit 1503, 15/F, China Merchants Tower, 168 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria de investimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068221

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : UNIR (HK) Management Limited

 地址 Endereço : Unit 1503, 15/F, China Merchants Tower, 168 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Gestão financeira, gestão imobiliária, serviços imobiliários, serviços de agente imobiliário, 

locação de imóveis, patrocínio financeiro, serviços de feitoria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068222

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : UNIR (HK) Management Limited

 地址 Endereço : Unit 1503, 15/F, China Merchants Tower, 168 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Providenciar apartamentos com serviços, serviços de hotelaria, serviços de restauração ou 

fornecimento de alimentos e bebidas, serviços de hospedagem.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068223

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : 黌利土產股份有限公司

   CHAITIP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 門牌248號京都空訕清邁路泰國10600

   248 Chiengmai Road, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068224

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068225

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068226

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 550 Monica Circle, Suite 201 Corona, California 92880, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 營養補充劑。（全屬第5類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/24 010834778 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/068227

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 550 Monica Circle, Suite 201 Corona, California 92880, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 即飲茶；冰茶；茶葉飲料；即飲調味茶；即飲冰茶；即飲茶葉飲料。（全屬第30類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/24 010834778 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/068228

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 550 Monica Circle, Suite 201 Corona, California 92880, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精之飲料。（全屬第32類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/24 010834778 聯盟商標 Marca Comunitária
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[210] 編號 N.º : N/068229

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : Edwin Wah Sing Mok

 地址 Endereço : Rm 901, 9/F, Wellington Place, 2-8 Wellington Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Exposições, feiras e certames com fins comerciais e de publicidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068230

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : Edwin Wah Sing Mok

 地址 Endereço : Rm 901, 9/F, Wellington Place, 2-8 Wellington Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068231

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/03

[730] 申請人 Requerente : João Nuno Dos Santos Gonçalves Riquito

 地址 Endereço : Torre AIA, 10.º andar, 1004, 251A-301, Av. Comercial de Macau, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços jurídicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Riquito em preto; advogados na cor «lenho Brown», caracterizada pelas seguintes notas (de 

acordo com o sistema CMYK) – C 0%; M 42%; Y 58%; K 22%), que se compara no sistema 

PMS A PMS 7510U, tal como representado na figura infra.

[210] 編號 N.º : N/068232

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/06

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company
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 地址 Endereço : 550 Monica Circle, Suite 201 Corona, California 92880, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精之飲料。（全屬第32類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068233

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : NICHIAS Corporation

 地址 Endereço : 1-26, Shiba-daimon 1-chome, Minato-ku Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção refractários feitos de lã de rocha em forma de folhas; materiais de 

construção refractários, não metálicos; materiais refractários fundidos, não metálicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068234

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068235

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068236

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : BBC Ice Cream, LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, 3rd Floor, New York, New York 10018, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário para a parte inferior do corpo, calças, calças de 

ganga, calções, calças de fato de treino, tops, camisas, t-shirts, sweatshirts, camisolas, car-

digãs, vestidos, saias, saias-calção (skorts), jaquetas, blazers, casacos, gabardinas, lenços 

de cabeça e pescoço, gravatas, cintos, roupa interior, lingerie, roupa para dormir, pijamas, 

roupões, vestuário para natação, «hosiery», meias, sapatos, botas, sandálias, sandálias de 

enfiar no dedo (flip-flops), chinelas, chapéus, bonés, faixas para a cabeça.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068237

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : BBC Ice Cream, LLC

 地址 Endereço : 1450 Broadway, 3rd Floor, New York, New York 10018, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário para a parte inferior do corpo, calças, calças de 

ganga, calções, calças de fato de treino, tops, camisas, t-shirts, sweatshirts, camisolas, car-

digãs, vestidos, saias, saias-calção (skorts), jaquetas, blazers, casacos, gabardinas, lenços 

de cabeça e pescoço, gravatas, cintos, roupa interior, lingerie, roupa para dormir, pijamas, 

roupões, vestuário para natação, «hosiery», meias, sapatos, botas, sandálias, sandálias de 

enfiar no dedo (flip-flops), chinelas, chapéus, bonés, faixas para a cabeça.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068238

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : 浙江偉星實業發展股份有限公司

   ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
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 地址 Endereço : 中國浙江省臨海市花園工業區

   Huayuan Industrial Area, Linhai City, Zhejiang Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 花邊；髮飾品；衣服裝飾品；帽飾品（非貴重金屬）；鞋飾品（非貴重金屬）；胸針（服裝配件）；

非貴重金屬製佩戴徽章；鈕扣；皮帶扣；拉鏈；撳扣；鞋扣；搭扣帶；髮夾；鬆緊帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068239

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : MAGLITAL S.R.L.

 地址 Endereço : S.S. Flaminia Km. 145, Parrano, 06032 Trevi (PG), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/11 TO2012C001131 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/068240

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : MAGLITAL S.R.L.

 地址 Endereço : S.S. Flaminia Km. 145, Parrano, 06032 Trevi (PG), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/16 TO2012C001173 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/068241

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08
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[730] 申請人 Requerente : KO, TZU KAI

 地址 Endereço : N.º 48, Jhihsing Street, Fongyuan District, Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá, bebidas de chá, chá com frutos, «bubble tea», grãos de café, bebidas de café, bebidas 

de cacau, produtos de confeitaria, biscoitos, pães, bolos, pipocas, pudins, condimentos, 

massas instantâneas, gelados, gelo, açúcar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068242

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : SEAT, S.A.

 地址 Endereço : Autovía A-2, Km. 585,08760 Martorell, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos automóveis, viaturas e suas partes e acessórios incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068243

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068244

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08
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[730] 申請人 Requerente : NOBLE SPIRIT LIMITED

 地址 Endereço : Unit B, 8/F, Wah Ha Factory Building, 8 Shipyard Lane, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

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

gem, ventilação, abastecimento de água e instalações sanitárias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A cor azul (PMS 2935C), sendo que a tonalidade mais clara de azul para o elemento nomi-

nativo «life» e para o elemento figurativo «waterdrop» usa 50% da tonalidade de azul PMS 

2935C, tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/068245

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : NOBLE SPIRIT LIMITED

 地址 Endereço : Unit B, 8/F, Wah Ha Factory Building, 8 Shipyard Lane, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A cor azul (PMS 2935C), sendo que a tonalidade mais clara de azul para o elemento nomi-

nativo «life» e para o elemento figurativo «waterdrop» usa 50% da tonalidade de azul PMS 

2935C, tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/068246

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : NOBLE SPIRIT LIMITED

 地址 Endereço : Unit B, 8/F, Wah Ha Factory Building, 8 Shipyard Lane, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção; reparações; serviços de instalação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A cor azul (PMS 2935C), sendo que a tonalidade mais clara de azul para o elemento nomi-

nativo «life» e para o elemento figurativo «waterdrop» usa 50% da tonalidade de azul PMS 

2935C, tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/068247

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Cartões codificados magneticamente para gravação e/ou contendo dados; cartões multifun-

cionais para serviços bancários e financeiros; cartões de crédito, cartões de débito, cartões 

de lançamento em conta corrente, cartões de pagamento, cartões ATM (caixas automáti-

cas); informações relativas a serviços bancários e de cartões de crédito fornecidos on-line 

(descarregáveis); aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), 

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

mação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a transmis-

são, gravação ou reprodução de som ou imagens; suportes de dados magnéticos; discos 

acústicos; CDs, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos 

operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de pro-

cessamento de dados, computadores; software informático; extintores; máquinas de venda 

automática, detectores de moedas falsas; aparelhos e instrumentos de contagem, cartões 

de identificação, equipamentos para redes de comunicação; instrumentos matemáticos, pu-

blicações impressas em formato de leitura electrónica, formato de leitura por máquina ou 

formato de gravação óptica; peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; tudo 

incluído na classe 9.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068248

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; material impresso; 

material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (ex-

cepto mobiliário); material de ensino e de instrução (excepto aparelhos); matérias plásticas 

para embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés; talões ban-

cários, cheques, formulários e documentos bancários, circulares, cartas, cartões de crédito, 

cartões de débito, cartões de pagamento e cartões de identificação (excepto cartões codi-

ficados ou magnéticos); formulários de candidatura, formulários de vendas e de cobrança, 

manuais de informações e de instruções, letreiros de papel e/ou cartão; formulários im-

pressos; revistas de publicidade; anúncios; folhetos, livros, manuais; fitas e cartões de papel 

para o registo de programas de computador; avisos, pastas de correio, envelopes, talões de 

depósito, capas e suportes de plástico, boletins, periódicos, gravuras; materiais de escrita; 
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calendários; tinta para escrever, matérias selantes para papelaria; cheques de viagem; tudo 

incluído na classe 16.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068249

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

ção de vendas (para terceiros); avaliações de negócios, consultadoria empresarial e pres-

tação de serviços de informação empresarial e comercial, serviços de arquivo empresarial; 

serviços em matéria de benefícios sociais para os trabalhadores; agências de emprego, 

assistência em gestão de pessoal; serviços de relocalização para empresas; trabalhos de 

escritório; prestação de serviços de informações de dados empresariais referentes a negó-

cios; sistematização de informações em bases de dados informáticas, serviços de assessoria 

económica em relação a negócios; contabilidade, escrituração comercial, consultadoria em 

gestão de negócios e organização empresarial; serviços de análise de dados e de proces-

samento de dados; pesquisa de negócios; agências de importação-exportação; serviços de 

aquisição para terceiros (aquisição de bens e serviços para outras empresas); aluguer de 

máquinas de venda automática, angariação de patrocínios; prestação dos serviços supra-

-referidos on-line a partir de uma base de dados informática ou da Internet; tudo incluído 

na classe 35.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068250

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços bancários; transferências monetárias; serviços de pagamento; serviços bancários 

automatizados; «home banking»; serviços bancários através da Internet; serviços de paga-

mento de contas; serviços de pagamento e de crédito; cartão de crédito, cartão de débito, 

cartão de lançamento em conta corrente, cartão de pagamento e serviços de cartões ban-

cários; serviços de fornecimento automático de dinheiro, serviços de caixa automáticos; 

serviços de informação financeira; serviços de cheques de viagem; informações relativas a 
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serviços bancários e de cartões de crédito fornecidos on-line (não descarregáveis); seguros; 

negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; serviços bancários atra-

vés de telefone; operações de câmbio; divisas estrangeiras; serviços de depósito de valores; 

serviços financeiros, serviços financeiros informatizados; angariação de fundos de benefi-

cência; fornecimento e obtenção de financiamento e de capital; patrocínios financeiros; ser-

viços de estabelecimento de mercados; subscrição ou assinatura de acções/títulos; serviços 

de financiamento; garantias financeiras; serviços de garantia; serviços de crédito e de finan-

ciamento comercial; serviços de liquidação comercial, serviços de financiamento aluguer-

-compra (leasing); financiamento de empréstimos a prestações; financiamento de compras 

em leasing, empréstimos, empréstimos contra garantias; empréstimos sobre hipotecas; 

serviços bancários para comerciantes, empréstimos de dinheiro, serviços de ordem de pa-

gamento, serviços de hipotecas, serviços bancários de hipotecas, corretagem de hipotecas, 

serviços de agência de locação de imóveis, gestão e investimento imobiliário, avaliação de 

imóveis, locação de imóveis, cobrança de rendas, serviços de gestão e de agência imobiliá-

ria, serviços de locação financeira, empréstimos sobre penhores, serviços de pensões, con-

tas de cobertura de divisas; serviços de transacções de cobertura de divisas; cobertura de 

acções (stock margin); investimento de captial; gestão de dinheiro; serviços de agência de 

recuperação e cobrança de dívidas; serviços de planeamento imobiliário; gestão financei-

ra; planeamento financeiro; pesquisa financeira; serviços de investimento; compra e venda 

de acções e metais preciosos e de outras mercadorias, fundos, títulos, obrigações, outros 

produtos financeiros de serviços de acções de investimento; corretagem de mercadorias e 

de operações a prazo; corretagem de acções; participação de risco, emissão e distribuição 

de produtos financeiros; serviços de investimentos financeiros e de cobertura; serviços 

de agência de corretagem na bolsa; serviços de investimento em fundos; serviços de fun-

dos unitários; serviços fiduciários; serviços de executor fiduciário; serviços de custódia, 

pagamento e compensação; serviços nominativos; administração de assuntos financeiros; 

pedidos de empréstimo e empréstimo de títulos; transacções «repo» (acordo de recompra); 

assessoria de investimento; serviços de gestão de fortunas; serviços bancários privados; 

serviços de gestão de activos, pesquisa e análise financeira; assessoria financeira; serviços 

de consultadoria e gestão, recolha de dados financeiros, serviços de avaliação financeira, 

serviços de assessoria e gestão de investimentos, serviços de análise e assessoria sobre mer-

cados e produtos financeiros; serviços de gestão de carteiras de investimento; preparação 

de relatórios e análises financeiras; corretagem de seguros, serviços de processamento de 

dados electrónicos relativos a todos os serviços acima mencionados; serviços de assessoria, 

consultoria e informação relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluí-

dos na classe 36.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068251

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38
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[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação por telefone; serviços de telecomunicações; serviços de comuni-

cação por telegrama; comunicação através de computadores, tudo relacionado com serviços 

bancários, finanças, investimento, transacções comerciais e comércio e imobiliária; servi-

ços de telégrafo; serviços de telex e serviços de telecomunicações; serviços de videotexto 

e teletexto; serviços de transmissão e difusão de televisão e de rádio; leasing de tempo de 

acesso a bases de dados informáticas; fornecimento de acesso a bases de dados on-line para 

notícias, informações, pesquisas, dados, análises em investimentos, finanças e planeamento 

financeiro; fornecimento de plataformas electrónicas para a realização de actividades co-

merciais através de sistemas de telecomunicações; serviços de envio de mensagens; serviços 

de agências de notícias; serviços de telegrafia; transmissão de dados e de informações por 

via electrónica, por computador, por cabo e por correio electrónico; fornecimento de aces-

so e ligações de telecomunicações a bases de dados informáticas e à Internet; transmissão 

de dados e/ou informações relativas a transacções financeiras electrónicas; serviços de 

informação, consultadoria e assessoria relativos a todos os serviços atrás referidos; tudo 

incluído na classe 38.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068252

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Cartões codificados magneticamente para gravação e/ou contendo dados; cartões multifun-

cionais para serviços bancários e financeiros; cartões de crédito, cartões de débito, cartões 

de lançamento em conta corrente, cartões de pagamento, cartões ATM (caixas automáti-

cas); informações relativas a serviços bancários e de cartões de crédito fornecidos on-line 

(descarregáveis); aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), 

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

mação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a transmis-

são, gravação ou reprodução de som ou imagens; suportes de dados magnéticos; discos 

acústicos; CDs, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos 

operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de pro-

cessamento de dados, computadores; software informático; extintores; máquinas de venda 

automática, detectores de moedas falsas; aparelhos e instrumentos de contagem, cartões 

de identificação, equipamentos para redes de comunicação; instrumentos matemáticos, pu-

blicações impressas em formato de leitura electrónica, formato de leitura por máquina ou 

formato de gravação óptica; peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; tudo 

incluído na classe 9.ª

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068253

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; material impresso; 

material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (ex-

cepto mobiliário); material de ensino e de instrução (excepto aparelhos); matérias plásticas 

para embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés; talões ban-

cários, cheques, formulários e documentos bancários, circulares, cartas, cartões de crédito, 

cartões de débito, cartões de pagamento e cartões de identificação (excepto cartões codi-

ficados ou magnéticos); formulários de candidatura, formulários de vendas e de cobrança, 

manuais de informações e de instruções, letreiros de papel e/ou cartão; formulários im-

pressos; revistas de publicidade; anúncios; folhetos, livros, manuais; fitas e cartões de papel 

para o registo de programas de computador; avisos, pastas de correio, envelopes, talões de 

depósito, capas e suportes de plástico, boletins, periódicos, gravuras; materiais de escrita; 

calendários; tinta para escrever, matérias selantes para papelaria; cheques de viagem; tudo 

incluído na classe 16.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068254

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

ção de vendas (para terceiros); avaliações de negócios, consultadoria empresarial e pres-

tação de serviços de informação empresarial e comercial, serviços de arquivo empresarial; 

serviços em matéria de benefícios sociais para os trabalhadores; agências de emprego, 

assistência em gestão de pessoal; serviços de relocalização para empresas; trabalhos de 

escritório; prestação de serviços de informações de dados empresariais referentes a negó-

cios; sistematização de informações em bases de dados informáticas, serviços de assessoria 

económica em relação a negócios; contabilidade, escrituração comercial, consultadoria em 

gestão de negócios e organização empresarial; serviços de análise de dados e de proces-

samento de dados; pesquisa de negócios; agências de importação-exportação; serviços de 

aquisição para terceiros (aquisição de bens e serviços para outras empresas); aluguer de 

máquinas de venda automática, angariação de patrocínios; prestação dos serviços supra-

-referidos on-line a partir de uma base de dados informática ou da Internet; tudo incluído 

na classe 35.ª

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068255

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços bancários; transferências monetárias; serviços de pagamento; serviços bancários 

automatizados; «home banking»; serviços bancários através da Internet; serviços de paga-

mento de contas; serviços de pagamento e de crédito; cartão de crédito, cartão de débito, 

cartão de lançamento em conta corrente, cartão de pagamento e serviços de cartões ban-

cários; serviços de fornecimento automático de dinheiro, serviços de caixa automáticos; 

serviços de informação financeira; serviços de cheques de viagem; informações relativas 

a serviços bancários e de cartões de crédito fornecidos on-line (não descarregáveis); segu-

ros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; serviços bancários 

através de telefone; operações de câmbio; divisas estrangeiras; serviços de depósito de 

valores; serviços financeiros, serviços financeiros informatizados; angariação de fundos de 

beneficência; fornecimento e obtenção de financiamento e de capital; patrocínios financei-

ros; serviços de estabelecimento de mercados; subscrição ou assinatura de acções/títulos; 

serviços de financiamento; garantias financeiras; serviços de garantia; serviços de crédito 

e de financiamento comercial; serviços de liquidação comercial, serviços de financiamen-

to aluguer-compra (leasing); financiamento de empréstimos a prestações; financiamento 

de compras em leasing, empréstimos, empréstimos contra garantias; empréstimos sobre 

hipotecas; serviços bancários para comerciantes, empréstimos de dinheiro, serviços de 

ordem de pagamento, serviços de hipotecas, serviços bancários de hipotecas, corretagem 

de hipotecas, serviços de agência de locação de imóveis, gestão e investimento imobiliário, 

avaliação de imóveis, locação de imóveis, cobrança de rendas, serviços de gestão e de agên-

cia imobiliária, serviços de locação financeira, empréstimos sobre penhores, serviços de 

pensões, contas de cobertura de divisas; serviços de transacções de cobertura de divisas; 

cobertura de acções (stock margin); investimento de capital; gestão de dinheiro; serviços de 

agência de recuperação e cobrança de dívidas; serviços de planeamento imobiliário; gestão 

financeira; planeamento financeiro; pesquisa financeira; serviços de investimento; compra 

e venda de acções e metais preciosos e de outras mercadorias, fundos, títulos, obrigações, 

outros produtos financeiros de serviços de acções de investimento; corretagem de mercado-

rias e de operações a prazo; corretagem de acções; participação de risco, emissão e distri-

buição de produtos financeiros; serviços de investimentos financeiros e de cobertura; ser-

viços de agência de corretagem na bolsa; serviços de investimento em fundos; serviços de 

fundos unitários; serviços fiduciários; serviços de executor fiduciário; serviços de custódia, 

pagamento e compensação; serviços nominativos; administração de assuntos financeiros; 

pedidos de empréstimo e empréstimo de títulos; transacções «repo» (acordo de recompra); 

assessoria de investimento; serviços de gestão de fortunas; serviços bancários privados; 

serviços de gestão de activos, pesquisa e análise financeira; assessoria financeira; serviços 

de consultadoria e gestão, recolha de dados financeiros, serviços de avaliação financeira, 

serviços de assessoria e gestão de investimentos, serviços de análise e assessoria sobre mer-

cados e produtos financeiros; serviços de gestão de carteiras de investimento; preparação 

de relatórios e análises financeiras; corretagem de seguros, serviços de processamento de 

dados electrónicos relativos a todos os serviços acima mencionados; serviços de assessoria, 

consultoria e informação relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluí-

dos na classe 36.ª
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068256

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Wing Lung Bank Limited

 地址 Endereço : 45 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação por telefone; serviços de telecomunicações; serviços de comuni-

cação por telegrama; comunicação através de computadores, tudo relacionado com serviços 

bancários, finanças, investimento, transacções comerciais e comércio e imobiliária; servi-

ços de telégrafo; serviços de telex e serviços de telecomunicações; serviços de videotexto 

e teletexto; serviços de transmissão e difusão de televisão e de rádio; leasing de tempo de 

acesso a bases de dados informáticas; fornecimento de acesso a bases de dados on-line para 

notícias, informações, pesquisas, dados, análises em investimentos, finanças e planeamento 

financeiro; fornecimento de plataformas electrónicas para a realização de actividades co-

merciais através de sistemas de telecomunicações; serviços de envio de mensagens; serviços 

de agências de notícias; serviços de telegrafia; transmissão de dados e de informações por 

via electrónica, por computador, por cabo e por correio electrónico; fornecimento de aces-

so e ligações de telecomunicações a bases de dados informáticas e à Internet; transmissão 

de dados e/ou informações relativas a transacções financeiras electrónicas; serviços de 

informação, consultadoria e assessoria relativos a todos os serviços atrás referidos; tudo 

incluído na classe 38.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068257

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068258

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068259

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : 環境保護局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場393至437號“皇朝廣場”十樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，照片，文具用品，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。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色、藍色（C100，M50）、藍色（C80）、藍色（C90）、藍色（C39）、綠色（C100，Y100）、如圖

所示。 

[210] 編號 N.º : N/068260

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : 環境保護局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場393至437號“皇朝廣場”十樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色、藍色（C100，M50）、藍色（C80）、藍色（C90）、藍色（C39）、綠色（C100，Y100）、如圖

所示。 

[210] 編號 N.º : N/068261

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : 環境保護局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場393至437號“皇朝廣場”十樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 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。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色、藍色（C100，M50）、藍色（C80）、藍色（C90）、藍色（C39）、綠色（C100，Y100）、如圖

所示。 

[210] 編號 N.º : N/068262

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : OROBIANCO SRL

 地址 Endereço : Gallarate (Varese, Itália), 10 Schiapparelli Street

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Chapéus-de-chuva, artigos fabricados em couro ou imitação de couro, nomeadamente ma-

las de viagem (baús), malas de viagem, sacos de viagem, estojos para cosméticos vendidos 

vazios, estojos para produtos de toilete vendidos não guarnecidos, estojos de toilete (vazios), 

mochilas, sacos de compras, sacos de alças multiusos, sacos para estudantes, sacos de praia, 

malas de mão, sacos de fim de semana, sacos de transporte, sacos de equipamento, pastas 

para documentos, carteiras, bolsas, porta-moedas, bolsas de cintura, sacos porta-fatos, sa-

cos de compras em rede, sacos de compras em matérias têxteis, mochilas e malas de viagem 

com rodas, sacos de atletismo multiusos, sacos para a ginástica, sacos de desporto multiu-

sos, sacos para botas de esqui.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068263

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08
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[730] 申請人 Requerente : OROBIANCO SRL

 地址 Endereço : Gallarate (Varese, Itália), 10 Schiapparelli Street

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Calçado desportivo, sapatos de desporto, uniformes de desporto, bonés de basebol, vestuá-

rio de praia, presilhas para polainas, cintos, calções do tipo bermudas, blusas, botas, laços 

(papillons), bonés, casacos de malha, camisas, lenços do pescoço para homens, casacos de 

ganga, vestidos, fatos de voo, calçado de futebol, calçado, lenços de pescoço, luvas como 

peças de vestuário e para aquecer, grampos para sapatos de golfe, camisas de golfe, sapatos 

de golfe, fatos de jogging, blusões, casacos de couro, casacos e blusões em pele, cintos para 

levar dinheiro, gravatas, calças, pólos, pulovers, coletes acolchoados, botas impermeáveis 

para a chuva, gabardinas, blusões impermeáveis, fatos impermeáveis, vestuário para a chu-

va, casacas de montar, sandálias, lenços do pescoço, écharpes, camisas, sapatos, casacos de 

desporto, camisas de desporto, palas de protecção contra o sol, roupa de banho, fatos de 

banho, sandálias rasas com presilhas, colants, calças, T-shirts, uniformes, coletes, blusões 

corta-ventos, blusões leves e cortaventos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068264

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Sensormatic Electronics, LLC

 地址 Endereço : 1501 Yamato Road, Boca Raton, FL 33431, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software para a recolha de informações de inventários e gestão de activos, anti-furtos 

e prevenção de perdas, dispositivo para vigilância da saúde, tráfego de consumidores e 

comportamento do cliente, conformidade operacional, análise de transacção de ponto-de-

-venda, aplicações habilitadas para vídeo e funções de execução de lojas; software para 

análises e relatórios para inventários e gestão de activos, antifurtos e prevenção de perdas, 

dispositivo para vigilância da saúde, tráfego de consumidores e comportamento do cliente, 

conformidade operacional, análise de transacção de ponto-de-venda, aplicações habilita-

das para vídeo e funções de execução de lojas; tudo incluído na classe 9.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068265

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : 中國銀聯股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區郭守敬路498號 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 磁性識別卡；數量顯示器；集成電路，智能卡（集成電路卡）；計算機；計算機周邊設備；已錄製

的計算機軟件；編密碼軟件；密鑰；電子證書；數字簽名；用於個人、銀行和金融機構使用的機

密信息的數據安全儲存、恢復和傳送的計算機軟件；銀行卡跨行信息交換系統（已錄製的計算

機軟件）；數據處理設備；磁數據媒介；記錄、傳送、複製聲音或圖形的設備；可下載的電子出

版物；微處理機；監視器（計算機硬件）；掃描儀（數據處理設備）；條形碼讀出器；可使銀行卡

或集成電路卡與終端、讀卡機作用的計算機軟件；用於讀卡和讀取儲存在計算機內存裏的電子

裝置；已編碼的磁性簽帳卡、銀行卡、信用卡、借記卡和支付卡；用於讀取編碼磁卡和集成電路

卡的讀卡機；用於識別簽帳卡、銀行卡、信用卡、借記卡和支付卡的電子認證設備；用於數據處

理的計算機設備；自動櫃員機（ATM機）；銷售點終端機（POS機）；投幣啟動的機械裝置；錢

點數和分檢機；假幣檢測器；支票記錄機；現金收訖機，投幣自動售貨機，電腦計量加油機，傳

真機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068266

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : 中國銀聯股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區郭守敬路498號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融服務；珍寶估價；不動產中介；經紀；擔保；募集慈善基金；信托；典當；信用卡服務；

銀行服務；支付處理服務；金融投資服務；金融記錄的維護；電子資金轉帳和貨幣兌換服務；

電子支付服務；通過電話、互聯網或其他電子手段提供金融服務；與銀行卡、信用卡、借記卡、

預付卡、簽帳卡、現金支付、支票核查和支票兌現有關的金融服務；電子現金交易；為通過在

線、網絡或其他電子數字信息方式進行的零售提供金融支付服務；支付交易認證和核查服務；

支付認證和支付結算服務；信用卡和借記卡認證；發行和兌現旅行支票和旅行憑單；電子銀行

服務；網上銀行；家庭銀行；金融信息；金融諮詢；ATM服務；銷售點終端和交易服務；票據交

換；通過網絡提供帳單支付服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068267

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : 中國銀聯股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區郭守敬路498號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；計算器硬件與軟件的設計與開發；工程，質量控

制；計算機軟件設計；質量檢測；計算機編程；計算機系統設計；把有形的數據和文件轉換成電
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子媒體；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；技術研究；替他人創建和維護網站；計

算機軟件諮詢；網絡服務器的出租；提供互聯網搜索引擎。計算機軟件更新；計算機軟件出租；

計算機軟件維護。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068268

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Conjuntos de DVDs pré-gravados; conjuntos de cassetes áudio e discos compactos pré-

-gravados com gravações de som; óculos de sol, lentes, armações e estojos para os mesmos; 

toques de telefones, gráficos e música descarregáveis através de uma rede informática glo-

bal e dispositivos sem fio; acessórios para telefones celulares, nomeadamente estojos para 

telefones celulares e capas para telefones celulares; programas de televisão descarregáveis 

fornecidos através de vídeo-on-demand; réguas; calculadoras; software informático, apa-

relhos periféricos de computador, joysticks para jogos de computador; alarmes; tubos de 

respiração para mergulho, máscaras para natação, óculos para natação; máquinas fotográ-

ficas; lanternas; jogos electrónicos (cassetes para jogos de computador, cassetes de jogos de 

computador, discos de jogos de computador, programas de jogos de computador, software 

de jogos de computador, cassetes de jogos de vídeo, discos de jogos de vídeo, joysticks de 

jogos de vídeo, unidades de controlo remoto para jogos vídeo interactivos, controlos remo-

tos manuais para jogos de vídeo interactivos para jogar jogos electrónicos, software para 

jogos de vídeo); magnetos e bases para ratos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068269

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de acesso por telecomunicações a uma plataforma digital integrada na for-

ma de uma rede protegida de computador em banda larga para a produção, distribuição, 

transmissão e manipulação de filmes cinematográficos, televisão e outros conteúdos de mé-

dia; serviços de comunicação prestados por via de transmissões televisivas ou radiofónicas; 

serviços online; serviços de telecomunicações, em particular a emissão e transmissão de 

programas de rádio e televisão, de sons e imagens e informação, bem como através de fios, 

de cabo, de satélite, de rádio, de uma rede informática global ou outro tipo de rede infor-
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mática e equipamentos técnicos semelhantes; telecomunicações de informação (incluindo 

páginas electrónicas), programas de computador e quaisquer outros dados; serviços de cor-

reio electrónico, fornecimento de acesso à internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases de dados; serviços de 

interligação de telecomunicações; serviços retalhistas online/serviços retalhistas fornecidos 

através da internet (comércio electrónico); recolha e fornecimento de notícias, mensagens e 

informação, agências de difusão de informações de comunicação social e informações não 

comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068270

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; fornecimento de serviços de 

informação sobre entretenimento via televisão, banda larga, sem fios (wireless) e on-line; 

fornecimento de jogos de computador por televisão, banda larga, sem fios (wireless) e on-

-line; fornecimento de programas de entretenimento multimédia por televisão, banda larga, 

sem fios (wireless) e on-line; produção, distribuição, projecção e aluguer de programas de 

televisão, vídeos, filmes de cinema, audiocassetes e videocassetes pré-gravadas, cassetes, 

discos, discos fonográficos, cds, dvds e todos os outros tipos de suportes; produção e or-

ganização de programas de rádio e de televisão; informações relacionadas com entreteni-

mento ou educação fornecidos via televisão, banda larga, sem fios (wireless) e on-line; for-

necimento de televisão, banda larga, sem fios (wireless) e publicações electrónicas on-line 

(não descarregáveis); fornecimento de um portal (website) em linha (online) de notícias e 

informações, produtos, programas multimédia e materiais de referência.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068271

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Tohshouten Co., Ltd.

 地址 Endereço : 3-10-24, Rouji, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 811-1346, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Vinagre de pasta de feijão soja, pasta de feijão soja (condimento), molho de Worcester, mo-

lhos à base de carne, ketchup, molho de soja, vinagre, misturas de vinagre, tempero de mo-

lho de soja (Soba-tsuyu), temperos para salada, molho branco, maionese, molho para carne 

grelhada, açúcar em cubo, frutose (para alimentos), cristais de açúcar (não confeccionado), 

açúcar, maltose (para alimentos), mel (para alimentos), glicose (para alimentos), xarope de 
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amido em pó (para alimentos), xarope de amido (para alimentos), sal de mesa misturado 

com sementes de sésamo, sal para cozinhar, sementes de sésamo torrados e moídos, sal de 

aipo, temperos umami; tudo incluído na classe 30.ª

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja, verde, vermelho, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/068272

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Henan Xinfei Electric Co. Ltd.

 地址 Endereço : East Beigan Dao Road Xinxiang Henan Province People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas de lavar roupa, frigoríficos, compressores para frigorífico; peças e acessórios 

para máquinas de lavar roupa e compressores para frigorífico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068273

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Henan Xinfei Electric Co. Ltd.

 地址 Endereço : East Beigan Dao Road Xinxiang Henan Province People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Frigoríficos, arcas frigoríficas, fornos microondas; ares condicionados, aparelhos e insta-

lações de ar condicionado; aparelhos e máquinas de refrigeração; contentores de refrige-

ração; aparelhos e máquinas para gelo; geleiras; aparelhos e instalações de refrigeração; 

caixas de gelo; aparelhos para refrigeração do ar; ventilação (ar condicionado) instalações e 

aparelhos; fornos de ar quente; placas estruturais para fornos; panelas de pressão eléctricas 

para molhos; fornos de padeiro; queimadores; utensílios eléctricos para cozinhar; panelas; 

aparelhos e instalações para cozinhar; fogões; queimadores (gás); torradeiras para pão; for-

ma para bolo (aparelhos de cozinha); fogões; grelhador; auto-claves (panelas de pressão); 

aquecedor de água a energia solar; aparelhos de refrigeração a energia solar e aparelho de 

iluminação a energia solar.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068274

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : 3D-Gold International Company Limited

 地址 Endereço : Unit 1701-11, 17/F., Peninsula Square, n.º 18 Sung On Street, Hunghom, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pulseiras, amuletos, alfinetes de peito, correntes, colares, ornamen-

tos, anéis, brincos, alfinetes, tudo sendo jóias; tudo incluído na classe 14.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068275

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : MHL, LLC

 地址 Endereço : 1140 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Interface de ligação compacto de áudio/vídeo para transmissão de fluxos digitais de vídeo e 

áudio descompactados; interface de áudio/vídeo para usar com telefones portáteis e PDAs 

com monitores e televisões de alta definição; circuitos integrados e semicondutores; softwa-

re para computadores para usar como interface entre fontes de áudio/vídeo e dispositivos 

repetidores de áudio/vídeo; software para computadores para usar como Interface entre 

fontes de áudio/vídeo e monitores de áudio/vídeo; interface de software para computadores 

para usar em conexão, controlo e ligação em rede de grande variedade de computadores e 

hardware de comunicações, dispositivos electrónicos de consumo, componentes e periféri-

cos; conectores, cabos e componentes para os mesmos; hardware para computadores, com-

ponentes de hardware, nomeadamente monitores de computadores e periféricos; hardware 

para comunicações, componentes de hardware, nomeadamente modems de cabo, saídas 

de Internet, comutadores multimédia e periféricos; dispositivos electrónicos de consumo, 

nomeadamente cabo, satélite e receptor descodificado integrado digital terrestre, leitores 

e gravadores de DVD, leitores e gravadores VHS digitais, gravadores de vídeo pessoais, 

caixas de cabos, receptores de áudio/vídeo, televisões integradas e monitores de televisão; 

e serviços associados, nomeadamente promoção do desenvolvimento e adopção de uma 

especificação de interface voluntário que forneça um método interoperável de conexão de 

hardware de computadores e comunicações, dispositivos electrónicos de consumo, compo-

nentes e periféricos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068276

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : MHL, LLC

 地址 Endereço : 1140 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Artigos de papelaria (incluindo cartões de visita, envelopes, papel de carta com cabeça-

lhos, arquivadores), sinalização (incluindo placas de identificação para secretárias, sinais 

estáticos e intermitentes), artigos decorativos com nome da marca (incluindo autocolantes, 

estampas), materiais de Marketing (incluindo panfletos, folhetos, brochuras, revistas, ca-

tálogos), brindes (canetas, agendas, blocos de notas, blocos de anotações, sacos feitos de 

papel).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068277

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : MHL, LLC

 地址 Endereço : 1140 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços associados, nomeadamente promoção do desenvolvimento e adopção de uma 

especificação para a interoperabilidade de computadores e electrónicos de consumo para 

receber e reproduzir conteúdo digital; serviço de comércio electrónico, nomeadamente for-

necimento ao consumidor de informações do produto via Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068278

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : MHL, LLC

 地址 Endereço : 1140 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de computador, nomeadamente desenvolvimento de interoperabilidade e padrões 

de segurança para receber e reproduzir conteúdo digital através de dispositivos electróni-

cos de consumo e computadores; serviços de suporte técnico, nomeadamente resolução de 

problemas de software e hardware de computadores.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068279

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : MHL, LLC

 地址 Endereço : 1140 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Interface de ligação compacto de áudio/vídeo para transmissão de fluxos digitais de vídeo e 

áudio descompactados; interface de áudio/vídeo para usar com telefones portáteis e PDAs 

com monitores e televisões de alta definição; circuitos integrados e semicondutores; softwa-

re para computadores para usar como interface entre fontes de áudio/vídeo e dispositivos 

repetidores de áudio/vídeo; software para computadores para usar como Interface entre 

fontes de áudio/vídeo e monitores de áudio/vídeo; interface de software para computadores 

para usar em conexão, controlo e ligação em rede de grande variedade de computadores e 

hardware de comunicações, dispositivos electrónicos de consumo, componentes e periféri-

cos; conectores, cabos e componentes para os mesmos; hardware para computadores, com-

ponentes de hardware, nomeadamente monitores de computadores e periféricos; hardware 

para comunicações, componentes de hardware, nomeadamente modems de cabo, saídas 

de Internet, comutadores multimédia e periféricos; dispositivos electrónicos de consumo, 

nomeadamente cabo, satélite e receptor descodificado integrado digital terrestre, leitores 

e gravadores de DVD, leitores e gravadores VHS digitais, gravadores de vídeo pessoais, 

caixas de cabos, receptores de áudio/vídeo, televisões integradas e monitores de televisão; 

e serviços associados, nomeadamente promoção do desenvolvimento e adopção de uma 

especificação de interface voluntário que forneça um método interoperável de conexão de 

hardware de computadores e comunicações, dispositivos electrónicos de consumo, compo-

nentes e periféricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068280

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : MHL, LLC

 地址 Endereço : 1140 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Artigos de papelaria (incluindo cartões de visita, envelopes, papel de carta com cabeça-

lhos, arquivadores), sinalização (incluindo placas de identificação para secretárias, sinais 

estáticos e intermitentes), artigos decorativos com nome da marca (incluindo autocolantes, 

estampas), materiais de Marketing (incluindo panfletos, folhetos, brochuras, revistas, ca-
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tálogos), brindes (canetas, agendas, blocos de notas, blocos de anotações, sacos feitos de 

papel).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068281

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : MHL, LLC

 地址 Endereço : 1140 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços associados, nomeadamente promoção do desenvolvimento e adopção de uma 

especificação para a interoperabilidade de computadores e electrónicos de consumo para 

receber e reproduzir conteúdo digital; serviço de comércio electrónico, nomeadamente for-

necimento ao consumidor de informações do produto via Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068282

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : MHL, LLC

 地址 Endereço : 1140 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de computador, nomeadamente desenvolvimento de interoperabilidade e padrões 

de segurança para receber e reproduzir conteúdo digital através de dispositivos electróni-

cos de consumo e computadores; serviços de suporte técnico, nomeadamente resolução de 

problemas de software e hardware de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068283

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : Grow’n Up Limited

 地址 Endereço : Unit 405-408 Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos; carrinhos de brincar; balouços; escorregão (brinquedos); trotinetes de brin-

quedo; cavalos de balouço; blocos de construção (brinquedos); trenós (artigos desportivos); 

casas de bonecas; quebra-cabeças.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068284

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : GITI TIRE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 9 Oxley Rise #01-02, The Oxley, Singapore 238697

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de empresas; administração de empresas; serviços de assessoria relacionados com 

informações comerciais; publicidade; serviços de promoção (publicidade) de concessio-

nárias de automóveis; venda a retalho de acessórios e peças de automóveis; promoção de 

vendas a terceiros; aluguer de tempo publicitário nos meios de comunicação; disseminação 

de matérias publicitário a terceiros; disseminação de material publicitário a terceiros via 

publicações impressas, rádio, televisão e uma rede electrónica de comunicação on-line; 

processamento administrativo de ordens de compra, administração comercial de licencia-

mentos de produtos e serviços a terceiros; administração de assuntos comerciais de contra-

tos de franquias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068285

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : GITI TIRE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 9 Oxley Rise #01-02, The Oxley, Singapore 238697

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação, recondicionamento e substituição de viaturas e acessórios e peças para os mes-

mos; reparação e manutenção de viaturas; recauchutagem de pneus; vulcanização e repara-

ção de pneus; estações de serviço para viaturas (abastecimento e manutenção).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068286

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : GITI TIRE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 9 Oxley Rise #01-02, The Oxley, Singapore 238697
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 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte por automóvel, fluvial (ferry), marítimo, ferroviário e aéreo; reboque de emer-

gência para automóveis ou camiões; reboque de viaturas; aluguer de viaturas; serviços de 

recuperação de viaturas avariadas; serviços de socorro para viaturas; entrega de viaturas; 

serviços de estacionamento de viaturas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068287

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : GITI TIRE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 9 Oxley Rise #01-02, The Oxley, Singapore 238697

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de empresas; administração de empresas; serviços de assessoria relacionados com 

informações comerciais; publicidade; serviços de promoção (publicidade) de concessio-

nárias de automóveis; venda a retalho de acessórios e peças de automóveis; promoção de 

vendas a terceiros; aluguer de tempo publicitário nos meios de comunicação; disseminação 

de matérias publicitárias a terceiros; disseminação de material publicitário a terceiros via 

publicações impressas, rádio, televisão e uma rede electrónica de comunicação on-line; 

processamento administrativo de ordens de compra, administração comercial de licencia-

mentos de produtos e serviços a terceiros; administração de assuntos comerciais de contra-

tos de franquias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068288

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : GITI TIRE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 9 Oxley Rise #01-02, The Oxley, Singapore 238697

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação, recondicionamento e substituição de viaturas e acessórios e peças para os mes-

mos; reparação e manutenção de viaturas; recauchutagem de pneus; vulcanização e repara-

ção de pneus; estações de serviço para viaturas (abastecimento e manutenção).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068289

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : GITI TIRE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 9 Oxley Rise #01-02, The Oxley, Singapore 238697

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte por automóvel, fluvial (ferry), marítimo, ferroviário e aéreo; reboque de emer-

gência para automóveis ou camiões; reboque de viaturas; aluguer de viaturas; serviços de 

recuperação de viaturas avariadas; serviços de socorro para viaturas; entrega de viaturas; 

serviços de estacionamento de viaturas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068290

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : GITI TIRE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 9 Oxley Rise #01-02, The Oxley, Singapore 238697

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de empresas; administração de empresas; serviços de assessoria relacionados com 

informações comerciais; publicidade; serviços de promoção (publicidade) de concessio-

nárias de automóveis; venda a retalho de acessórios e peças de automóveis; promoção de 

vendas a terceiros; aluguer de tempo publicitário nos meios de comunicação; disseminação 

de matérias publicitárias a terceiros; disseminação de material publicitário a terceiros via 

publicações impressas, rádio, televisão e uma rede electrónica de comunicação on-line; 

processamento administrativo de ordens de compra, administração comercial de licencia-

mentos de produtos e serviços a terceiros; administração de assuntos comerciais de contra-

tos de franquias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068291

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : GITI TIRE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 9 Oxley Rise #01-02, The Oxley, Singapore 238697

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação, recondicionamento e substituição de viaturas e acessórios e peças para os mes-

mos; reparação e manutenção de viaturas; recauchutagem de pneus; vulcanização e repara-

ção de pneus; estações de serviço para viaturas (abastecimento e manutenção).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068292

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : GITI TIRE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 9 Oxley Rise #01-02, The Oxley, Singapore 238697

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte por automóvel, fluvial (ferry), marítimo, ferroviário e aéreo; reboque de emer-

gência para automóveis ou camiões; reboque de viaturas; aluguer de viaturas; serviços de 

recuperação de viaturas avariadas; serviços de socorro para viaturas; entrega de viaturas; 

serviços de estacionamento de viaturas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068293

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : De Beers Centenary AG

 地址 Endereço : Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; artigos de joalharia e bijutarias; pedras preciosas e semipreciosas; relojoa-

ria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/06/01 010933398 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/068294

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : De Beers Centenary AG

 地址 Endereço : Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho e por grosso, serviços de publicidade e comercialização, tudo 

no sector de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, ar-
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tigos de joalharia e bijutarias, pedras preciosas e semipreciosas, relojoaria e instrumentos 

cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/06/01 010933398 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/068295

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : InMedia Asia Comunicação, Lda.

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 759, 5.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; In-

ternet e actividades on-line.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068296

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/08

[730] 申請人 Requerente : 3M Company

 地址 Endereço : 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 55144 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Notas de papelaria contendo adesivo de um lado para fixação em superfícies; notas impres-

sas com mensagens, fotografias ou desenhos ornamentais; blocos de notas, formulários de 

negócios, cartões de registo, etiquetas de registo, papel para cavalete, blocos de papel para 

cavalete, blocos de papel de rascunho, blocos de papel para desenho, cartazes, bandeiras 

de papel, marcadores de páginas, marcadores para livros e cartões para receitas adesivos 

num dos lados das folhas para fixação em superfícies; fita adesiva para papelaria ou uso em 

escritório; etiquetas adesivas; fita adesiva para cobrir papel; fita correctora para dactilogra-

fia; bandeiras adesivas; cavaletes; quadros para expor e colocar mensagens, tiras e formas 

geométricas em papel adesivo para fixação em superfícies; quadros e superfícies para escre-

ver com apagamento a seco; suportes para notas de papelaria, blocos de notas e bandeiras 

adesivas; distribuidores para bandeiras adesivas e notas de papelaria para utilização em pa-

pelaria; canetas esferográficas e marcadores contendo tiras adesivas; papel para fotografia; 

bolsas de papel adesivas para fixação em superfícies; etiquetas; etiquetas de identificação 

adesivas em papel e plástico; papelão adesivo; cartões de visita adesivos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068297

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : InMedia Asia Comunicação, Lda.

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 759, 5.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e softwa-

re informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068298

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : 山東新龍集團有限公司

   SHANDONG XINLONG GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國山東省壽光市王高新龍工業園

   Wanggao Xinling Industrial Garden, Shouguang City, Shandong Province, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 用於工業、科學、攝影、農業、園藝、森林的化學品，未加工人造合成樹脂，未加工塑料物質，肥

料，滅火用合成物，淬火和金屬焊接用製劑，保存食品用化學品，鞣料，工業用黏合劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068299

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : 張創森

   CHEONG CHONG SAM

 地址 Endereço : 澳門雅廉訪12號雅廉苑1樓I座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋，服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : SPUR是紫色。



N.º 27 — 3-7-2013  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9283

[210] 編號 N.º : N/068300

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Adoçantes artificiais; adubos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068301

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Tintas, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra deterioração da madeira; matérias 

tinturiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068302

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

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

para lavandaria; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfuma-

ria, óleos essenciais, cosméticos, preparações de protecção solar, loções capilares; dentífri-

cos; desodorizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068303

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG
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 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Combustíveis e matérias iluminantes; velas, mechas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068304

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações para os cuidados de saúde; medicamentos de venda livre; produtos farmacêu-

ticos; preparações veterinárias; emplastros, materiais para pensos; desinfectantes; ambien-

tadores desodorizantes; preparações para a destruição de animais nocivos; fungicidas; her-

bicidas; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos dietéticos (incluídos na classe 

5.ª), alimentos para bebés; artigos de higiene, nomeadamente artigos de higiene específicos 

para mulheres, incluindo pensos higiénicos, pensos diários, tampões higiénicos, cuecas hi-

giénicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068305

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção metálicos, serralharia e quinquilharia metálica; folhas de alumí-

nio; produtos de metal comum (incluídos na classe 6.ª).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068306

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG
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 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas (incluídas na classe 7.ª); máquinas eléctricas de cozinha para picar, moer, espre-

mer ou abrir, rotuladoras (máquinas), picadores, máquinas de costura, máquinas rectifi-

cadoras, berbequins, serras, máquinas de solda, máquinas de empacotamento, máquinas 

de lavar loiça, máquinas de lavar; utensílios agrícolas e utensílios de jardinagem paisagem 

(incluídos na classe 7.ª).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068307

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais (operados manualmente) (incluídos na classe 8.ª); 

cutelaria; máquinas de barbear (incluindo máquinas de barbear eléctricas); utensílios de 

manicura e pedicura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068308

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos (incluídos na classe 9.ª); aparelhos e ins-

trumentos científicos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de 

medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro e de ensino; óculos, binóculos; 

aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens; telefones, 

telefones móveis; suportes de dados magnéticos, CDs, DVDs, HD-DVDs, discos Blu-

-ray, cassetes de música, discos acústicos, suportes de dados de todos os tipos, virgens ou 

contendo informação e/ou som e/ou imagens; software informático; máquinas de calcular, 

equipamento para processamento de dados e computadores.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068309

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; artigos ortopédi-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068310

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

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

cagem, ventilação, distribuição de água e instalações sanitárias; peças e acessórios para os 

produtos atrás citados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068311

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos de locomoção por terra e por água; bicicletas, barcos; outros aparelhos de loco-

moção por terra ou água; carrinhos-de-mão e carrinhos; acessórios para veículos terrestres 

e aquáticos e para outros aparelhos de locomoção por terra ou água (incluídos na classe 

12.ª), acessórios para bicicletas, acessórios para veículos motorizados, acessórios para bar-

cos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068312

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 13

[511] 產品 Produtos : Fogos-de-artifício.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068313

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068314

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : Instrumentos musicais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068315

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16
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[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nestas matérias (incluídos na classe 16.ª), toalhas de mão de 

papel, guardanapos, guardanapos de mesa de papel, papel de filtro, lenços, papel higiénico, 

caixas de embalagem de papel, sacos para embalagem; matéria impressa; jornais, periódi-

cos, livros; materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para pa-

pelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e máquinas 

de escritório (excepto mobiliário); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); 

matérias plásticas para embalagem (incluídas na classe 16.ª), nomeadamente invólucros, sa-

cos, películas; material publicitário, nomeadamente maquetes de anúncios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068316

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos nestas matérias (incluídos na classe 18.ª), sacos, mo-

chilas, pequenos artigos em couro, porta-moedas, carteiras de bolso, estojos para chaves; 

baús e sacos de viagem; bengalas; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, guarda-sóis; selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068317

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, móveis para campismo, móveis para animais, móveis de jardim; colchões, artigos 

de cama (excepto roupa de cama), bengaleiros, espelhos, molduras; cestaria; varões, ca-

lhas, argolas, ganchos, rodízios, suportes para cortinas e cortinados; produtos de madeira, 

cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso e sucedâneos de todas estas matérias, ou de plástico 

(incluídos na classe 20.ª).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068318

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes de uso doméstico, cozinha, banho e jardim (não em metais precio-

sos ou plaqué); utensílios de cozinha e conjuntos de panelas, frigideiras, formas de bolo, 

acessórios para casas de banho e lavabos (incluídos na classe 21.ª); pentes e esponjas; esco-

vas (com excepção de pincéis); artigos para fins de limpeza; palha-de-aço; vidraria, porce-

lana e faiança (incluídos na classe 21.ª).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068319

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 23

[511] 產品 Produtos : Fios e linhas para uso têxtil.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068320

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Produtos têxteis (incluídos na classe 24.ª), roupas de cama e de mesa, toalhas, cortinas e 

cortinados de matérias têxteis ou de plástico, coberturas de cama e de mesa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068321

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09
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[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068322

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artifi-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068323

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleos e outros materiais para revestimento de pa-

vimentos existentes; tapeçarias murais (não em matérias têxteis).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068324

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28
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[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; jogos de cartas; artigos de ginástica e de desporto (incluídos na classe 

28.ª); decorações para árvores de Natal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068325

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne e produtos de carne, peixe e produtos de peixe, outros produtos do mar (não vivos) 

e produtos feitos dos mesmos, aves e produtos de aves, caça e produtos de caça, salsichas e 

charcutaria, crustáceos (não vivos) e produtos feitos dos mesmos, extractos de carne, pei-

xe, aves, caça e legumes, frutos e legumes, incluindo em forma de conserva e/ou em picles, 

polpa de frutos e legumes, produtos de batata de todos os tipos (incluídos na classe 29.ª), 

incluindo todos os produtos atrás referidos em conserva, cozidos, secos e/ou congelados; 

frutos de casca rija transformados, sortido de frutos de casca rija, incluindo frutos secos; 

geleias, compotas, marmeladas, molhos de frutos e outros doces para barrar; ovos, leite e 

produtos lácteos (incluídos na classe 29.ª), manteiga, queijo e produtos de queijo, nata, io-

gurte, queijo fresco batido; leite em pó para a alimentação, sobremesas com uma base de 

iogurte, queijo fresco batido, nata, leite e/ou frutos; óleos e gorduras comestíveis; sopas, 

caldos e ensopados, incluindo os prontos-a-servir; saladas com uma base de carne, peixe, 

aves, caça, salsicha, marisco, vegetais e/ou frutos; batatas fritas e batatas fritas em palitos; 

refeições preparadas e alimentos congelados, em especial, contendo exclusiva ou princi-

palmente carne, peixe, aves, caça, marisco, batatas, frutos preparados, legumes e/ou queijo 

(incluídos na classe 29.ª); substâncias e alimentos dietéticos, não para uso medicinal (incluídos 

na classe 29.ª).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068326

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

de cereais, cereais, muesli e produtos integrais; bebidas à base de café, chá, cacau ou cho-

colate; preparações de café e de cacau para fazer bebidas alcoólicas e bebidas não alcoóli-

cas, aromas para alimentos; pão, pastelaria e confeitaria, doces (incluindo os que são feitos 
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usando substitutos de açúcar), chocolate e produtos de chocolate, pralinés, gelados; pudins; 

mel, melaço; levedura, fermento em pó, amido para alimentos; sal, mostarda; maionese, 

ketchup; vinagre, molhos (condimentos), molhos para saladas; especiarias, extractos de 

especiarias, ervas secas; pizzas e produtos de pizzas, massas, incluindo prontas-a-servir e/      

/ou congeladas; sanduíches, pãezinhos e baguetes; sanduíches; sushi; refeições preparadas e 

alimentos congelados, em especial, contendo exclusiva ou principalmente produtos de trigo 

integrais, produtos de pastelaria, produtos de confeitaria, massas, e/ou arroz (incluídos na 

classe 30.ª); substâncias e alimentos dietéticos, não adaptados para uso medicinal (incluídos 

na classe 30.ª).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068327

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Frutos e legumes frescos, incluindo sob a forma picada ou na forma de saladas; frutos de 

casca rija; sementes, plantas e flores naturais; plantas secas; rações para animais e aditivos 

para rações de animais; camas para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068328

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; cerveja sem álcool, cerveja de baixo teor calórico; bebidas mistas contendo cerve-

ja, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; frutos e bebidas de sumos de 

frutos, sumos de frutos; sumos de legumes; batidos (bebidas); xaropes e outras preparações 

para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068329

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas), incluídas na classe 33.ª, vinhos, bebidas espirituosas 

e licores e bebidas alcoólicas mistas, coquetéis e aperitivos à base de vinho ou bebidas es-

pirituosas; bebidas contendo vinho; preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068330

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco, produtos de tabaco, cigarros, artigos para fumadores; fósforos, isqueiros, incluídos 

na classe 34.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068331

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho em relação a produtos alimentares, bebidas não alcoólicas, be-

bidas alcoólicas, tabaco, produtos de tabaco e artigos para fumadores, artigos de higiene, 

preparações para limpeza e lavagem, cosméticos, medicamentos, equipamentos e aparelhos 

de entretenimento electrónico, computadores, equipamentos de telecomunicações, mate-

rial de escritório, artigos de artesanato, artigos de decoração, artigos de papelaria e mate-

rial escolar, móveis, artigos de cozinha e de uso doméstico, aparelhos de cozinha e de uso 

doméstico, máquinas e utensílios de cozinha e de uso doméstico, artigos de mesa e talhe-

res, vestuário, calçado, chapelaria, produtos têxteis, retrosaria, artigos de couro, artigos de 

viagem, artigos de desporto e brinquedos, construção, artigos de bricolage e jardinagem, 

alimentos e acessórios para animais, plantas e flores; mediação de contratos, para terceiros, 

para a prestação de serviços, em particular, para a mediação de contratos de telecomunica-
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ções, contratos para o fornecimento de toques para telefones, contratos para a prestação de 

serviços de manutenção e reparação, contratos para a entrega de flores e plantas, contratos 

de fornecimento de energia eléctrica; serviços de consultadoria ao consumidor; forneci-

mento de informações na internet, nomeadamente informações sobre produtos de con-

sumo, informação de aconselhamento do consumidor e informação de serviço ao cliente; 

publicidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068332

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; seguros; consultadoria financeira e de seguros; mediação de transfe-

rências, poupanças, financiamentos bancários e contractos de seguro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068333

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; transmissão de mensagens; serviços de valor acrescentado, designa-

damente serviços relacionados com serviços da rede propriamente ditos; fornecimento 

de acesso à internet e a outras redes de comunicações; telefonia via internet; transmissão 

electrónica de som, imagens e outros dados e informações de todos os tipos, em particular 

através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068334

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany
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 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços relacionados com o planeamento, reserva, marcação e organização de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068335

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de laboratório fotográfico (incluídos na classe 40.ª).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068336

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; actividades desportivas e culturais; reservas de lugares e venda de bilhetes 

para eventos; organização de jogos electrónicos e de competições através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068337

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Consultadoria sobre protecção do ambiente.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068338

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (fornecimento de alimentos e bebidas); serviços de catering para 

fora; fornecimento de refeições para consumo imediato; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068339

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de aconselhamento sobre nutrição.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068340

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Adoçantes artificiais; adubos.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068341

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Tintas, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra deterioração da madeira; matérias 

tinturiais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068342

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

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

para lavandaria; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfuma-

ria, óleos essenciais, cosméticos, preparações de protecção solar, loções capilares; dentífri-

cos; desodorizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068343

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Combustíveis e matérias iluminantes; velas, mechas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068344

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações para os cuidados de saúde; medicamentos de venda livre; produtos farmacêu-

ticos; preparações veterinárias; emplastros, materiais para pensos; desinfectantes; ambien-

tadores desodorizantes; preparações para a destruição de animais nocivos; fungicidas; her-

bicidas; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos dietéticos (incluídos na classe 

5.ª), alimentos para bebés; artigos de higiene, nomeadamente artigos de higiene específicos 

para mulheres, incluindo pensos higiénicos, pensos diários, tampões higiénicos, cuecas hi-

giénicas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068345

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção metálicos, serralharia e quinquilharia metálica; folhas de alumí-

nio; produtos de metal comum (incluídos na classe 6.ª).
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068346

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas (incluídas na classe 7.ª); máquinas eléctricas de cozinha para picar, moer, espre-

mer ou abrir, rotuladoras (máquinas), picadores, máquinas de costura, máquinas rectifi-

cadoras, berbequins, serras, máquinas de solda, máquinas de empacotamento, máquinas 

de lavar loiça, máquinas de lavar; utensílios agrícolas e utensílios de jardinagem paisagem 

(incluídos na classe 7.ª).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068347

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais (operados manualmente) (incluídos na classe 8.ª); 

cutelaria; máquinas de barbear (incluindo máquinas de barbear eléctricas); utensílios de 

manicura e pedicura.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068348

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos (incluídos na classe 9.ª); aparelhos e ins-

trumentos científicos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de 

medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro e de ensino; óculos, binóculos; 

aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens; telefones, 

telefones móveis; suportes de dados magnéticos, CDs, DVDs, HD-DVDs, discos Blu-

-ray, cassetes de música, discos acústicos, suportes de dados de todos os tipos, virgens ou 

contendo informação e/ou som e/ou imagens; software informático; máquinas de calcular, 

equipamento para processamento de dados e computadores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068349

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; artigos ortopédi-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068350

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09
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[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

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

cagem, ventilação, distribuição de água e instalações sanitárias; peças e acessórios para os 

produtos atrás citados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068351

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos de locomoção por terra e por água; bicicletas, barcos; outros aparelhos de loco-

moção por terra ou água; carrinhos-de-mão e carrinhos; acessórios para veículos terrestres 

e aquáticos e para outros aparelhos de locomoção por terra ou água (incluídos na classe 

12.ª), acessórios para bicicletas, acessórios para veículos motorizados, acessórios para bar-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068352

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 13

[511] 產品 Produtos : Fogos-de-artifício.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068353

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068354

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : Instrumentos musicais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068355

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09
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[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nestas matérias (incluídos na classe 16.ª), toalhas de mão de 

papel, guardanapos, guardanapos de mesa de papel, papel de filtro, lenços, papel higiénico, 

caixas de embalagem de papel, sacos para embalagem; matéria impressa; jornais, periódi-

cos, livros; materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para pa-

pelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e máquinas 

de escritório (excepto mobiliário); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); 

matérias plásticas para embalagem (incluídas na classe 16.ª), nomeadamente invólucros, sa-

cos, películas; material publicitário, nomeadamente maquetes de anúncios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068356

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos nestas matérias (incluídos na classe 18.ª), sacos, mo-

chilas, pequenos artigos em couro, porta-moedas, carteiras de bolso, estojos para chaves; 

baús e sacos de viagem; bengalas; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, guarda-sóis; selaria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068357

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, móveis para campismo, móveis para animais, móveis de jardim; colchões, artigos 

de cama (excepto roupa de cama), bengaleiros, espelhos, molduras; cestaria; varões, ca-

lhas, argolas, ganchos, rodízios, suportes para cortinas e cortinados; produtos de madeira, 

cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso e sucedâneos de todas estas matérias, ou de plástico 

(incluídos na classe 20.ª).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068358

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes de uso doméstico, cozinha, banho e jardim (não em metais precio-

sos ou plaqué); utensílios de cozinha e conjuntos de panelas, frigideiras, formas de bolo, 

acessórios para casas de banho e lavabos (incluídos na classe 21.ª); pentes e esponjas; esco-

vas (com excepção de pincéis); artigos para fins de limpeza; palha-de-aço; vidraria, porce-

lana e faiança (incluídos na classe 21.ª).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068359

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 23

[511] 產品 Produtos : Fios e linhas para uso têxtil.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068360

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Produtos têxteis (incluídos na classe 24.ª), roupas de cama e de mesa, toalhas, cortinas e 

cortinados de matérias têxteis ou de plástico, coberturas de cama e de mesa.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068361

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068362

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09
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[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artifi-

ciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068363

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleos e outros materiais para revestimento de pa-

vimentos existentes; tapeçarias murais (não em matérias têxteis).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068364

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; jogos de cartas; artigos de ginástica e de desporto (incluídos na classe 

28.ª); decorações para árvores de Natal.



N.º 27 — 3-7-2013  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9307

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068365

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne e produtos de carne, peixe e produtos de peixe, outros produtos do mar (não vivos) 

e produtos feitos dos mesmos, aves e produtos de aves, caça e produtos de caça, salsichas e 

charcutaria, crustáceos (não vivos) e produtos feitos dos mesmos, extractos de carne, pei-

xe, aves, caça e legumes, frutos e legumes, incluindo em forma de conserva e/ou em picles, 

polpa de frutos e legumes, produtos de batata de todos os tipos (incluídos na classe 29.ª), 

incluindo todos os produtos atrás referidos em conserva, cozidos, secos e/ou congelados; 

frutos de casca rija transformados, sortido de frutos de casca rija, incluindo frutos secos; 

geleias, compotas, marmeladas, molhos de frutos e outros doces para barrar; ovos, leite e 

produtos lácteos (incluídos na classe 29.ª), manteiga, queijo e produtos de queijo, nata, io-

gurte, queijo fresco batido; leite em pó para a alimentação, sobremesas com uma base de 

iogurte, queijo fresco batido, nata, leite e/ou frutos; óleos e gorduras comestíveis; sopas, 

caldos e ensopados, incluindo os prontos-a-servir; saladas com uma base de carne, peixe, 

aves, caça, salsicha, marisco, vegetais e/ou frutos; batatas fritas, e batatas fritas em palitos; 

refeições preparadas e alimentos congelados, em especial, contendo exclusiva ou princi-

palmente carne, peixe, aves, caça, marisco, batatas, frutos preparados, legumes e/ou queijo 

(incluídos na classe 29.ª); substâncias e alimentos dietéticos, não para uso medicinal (in-

cluídos na classe 29.ª).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068366

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

de cereais, cereais, muesli e produtos integrais; bebidas à base de café, chá, cacau ou cho-

colate; preparações de café e de cacau para fazer bebidas alcoólicas e bebidas não alcoóli-

cas, aromas para alimentos; pão, pastelaria e confeitaria, doces (incluindo os que são feitos 

usando substitutos de açúcar), chocolate e produtos de chocolate, pralinés, gelados; pudins; 

mel, melaço; levedura, fermento em pó, amido para alimentos; sal, mostarda; maionese, 

ketchup; vinagre, molhos (condimentos), molhos para saladas; especiarias, extractos de 

especiarias, ervas secas; pizzas e produtos de pizzas, massas, incluindo prontas-a-servir e/      

/ou congeladas; sanduíches, pãezinhos e baguetes; sanduíches; sushi; refeições preparadas e 

alimentos congelados, em especial, contendo exclusiva ou principalmente produtos de trigo 

integrais, produtos de pastelaria, produtos de confeitaria, massas, e/ou arroz (incluídos na 

classe 30.ª); substâncias e alimentos dietéticos, não adaptados para uso medicinal (incluídos 

na classe 30.ª).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068367

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Frutos e legumes frescos, incluindo sob a forma picada ou na forma de saladas; frutos de 

casca rija; sementes, plantas e flores naturais; plantas secas; rações para animais e aditivos 

para rações de animais; camas para animais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068368

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany
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 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; cerveja sem álcool, cerveja de baixo teor calórico; bebidas mistas contendo cerve-

ja, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; frutos e bebidas de sumos de 

frutos, sumos de frutos; sumos de legumes; batidos (bebidas); xaropes e outras preparações 

para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068369

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas), incluídas na classe 33.ª, vinhos, bebidas espirituosas 

e licores e bebidas alcoólicas mistas, coquetéis e aperitivos à base de vinho ou bebidas es-

pirituosas; bebidas contendo vinho; preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068370

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco, produtos de tabaco, cigarros, artigos para fumadores; fósforos, isqueiros, incluídos 

na classe 34.ª
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068371

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho em relação a produtos alimentares, bebidas não alcoólicas, be-

bidas alcoólicas, tabaco, produtos de tabaco e artigos para fumadores, artigos de higiene, 

preparações para limpeza e lavagem, cosméticos, medicamentos, equipamentos e aparelhos 

de entretenimento electrónico, computadores, equipamentos de telecomunicações, mate-

rial de escritório, artigos de artesanato, artigos de decoração, artigos de papelaria e mate-

rial escolar, móveis, artigos de cozinha e de uso doméstico, aparelhos de cozinha e de uso 

doméstico, máquinas e utensílios de cozinha e de uso doméstico, artigos de mesa e talhe-

res, vestuário, calçado, chapelaria, produtos têxteis, retrosaria, artigos de couro, artigos de 

viagem, artigos de desporto e brinquedos, construção, artigos de bricolage e jardinagem, 

alimentos e acessórios para animais, plantas e flores; mediação de contratos, para terceiros, 

para a prestação de serviços, em particular, para a mediação de contratos de telecomuni-

cações, contratos para o fornecimento de toques para telefones, contratos para a presta-

ção de serviços de manutenção e reparação, contractos para a entrega de flores e plantas, 

contratos de fornecimento de energia eléctrica; serviços de consultadoria ao consumidor; 

fornecimento de informações na internet, nomeadamente informações sobre produtos de 

consumo, informação de aconselhamento do consumidor e informação de serviço ao clien-

te; publicidade.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068372

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; seguros; consultadoria financeira e de seguros; mediação de transfe-

rências, poupanças, financiamentos bancários e contractos de seguro.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068373

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; transmissão de mensagens; serviços de valor acrescentado, designa-

damente serviços relacionados com serviços da rede propriamente ditos; fornecimento 

de acesso à internet e a outras redes de comunicações; telefonia via internet; transmissão 

electrónica de som, imagens e outros dados e informações de todos os tipos, em particular 

através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068374

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços relacionados com o planeamento, reserva, marcação e organização de viagens.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068375

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de laboratório fotográfico (incluídos na classe 40.ª).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068376

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; actividades desportivas e culturais; reservas de lugares e venda de bilhetes 

para eventos; organização de jogos electrónicos e de competições através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068377

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Consultadoria sobre protecção do ambiente.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068378

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (fornecimento de alimentos e bebidas); serviços de catering para 

fora; fornecimento de refeições para consumo imediato; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068379

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de aconselhamento sobre nutrição.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul (Pantone 286C), vermelha (Pantone 199C), amarela (Pantone 

3955) tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068380

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09
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[730] 申請人 Requerente : MICSC一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路367號京澳商業大廈16樓B 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業管理及組織諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068381

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : MICSC一人有限公司

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路367號京澳商業大廈16樓B 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 會計。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068382

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : J-SWEETS CO. LIMITED

 地址 Endereço : Workshop k, 8/F, Valiant Industrial Centre, 2-12 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

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

feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, xarope de melaço; levedura, 

fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para re-

frescar (tudo incluído na classe 30.ª).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : vermelho (conforme exemplar de marca).

[210] 編號 N.º : N/068383

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09
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[730] 申請人 Requerente : J-SWEETS CO. LIMITED

 地址 Endereço : Workshop k, 8/F, Valiant Industrial Centre, 2-12 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

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

feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, xarope de melaço; levedura, 

fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para re-

frescar (tudo incluído na classe 30.ª).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto (conforme exemplar de marca).

[210] 編號 N.º : N/068384

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/09

[730] 申請人 Requerente : Guccio Gucci S.p.A.

 地址 Endereço : Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068385

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : 香港中和出版有限公司 

 地址 Endereço : 18/F North Point Industrial Bldg 499 King’s Road, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，照片，文具用品，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。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、紅色。如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/068386

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : 香港中和出版有限公司 

 地址 Endereço : 18/F North Point Industrial Bldg 499 King’s Road, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、紅色。如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068387

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : 丸萬株式會社

   MARUMAN & CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本國東京都千代田區外神田一丁目8番13號

   1-8-13, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0021, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 高爾夫球桿；帶輪或不帶輪的高爾夫球袋；高爾夫球手套；高爾夫球；高爾夫球座；高爾夫球位

標；遊戲機；玩具；不屬別類的體育及運動用品；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068388

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : 天津眾健愛和醫療科技有限公司

   TIANJIN ZHONGJIAN AIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國天津開發區西區南大街175號實訓車間8-2一層（郵編：300462）

   Floor 1, Training Building 8-2, n.º 175 South Street, West District, Teda, Tianjin, 300462, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 護理器械；醫用插管；醫用引流管；醫用導管；外科儀器和器械；外科醫生和醫生用器械箱；醫

療器械和儀器；獸醫用器械和工具；電療器械；病床用吸水床單；帶輪擔架；升舉病人用器具。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068389

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : 劉仁超

   LIU RENCHAO

 地址 Endereço : 中國四川省新津縣五津鎮望江路20號7棟4單元6樓9號

   N.º 9, 6/F, Unit 4 of Tower 7, n.º 20 Wangjiang Road, Wujin Town, XinJin County, Sichuan, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 耐火陶土製爐灶配件；非實驗用爐；熔爐；壁爐；電爐；加熱泵；加熱裝置；加熱用鍋爐；加熱元

件；石墨坩堝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068390

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN LOUBOUTIN

 地址 Endereço : 1 rue Volney F-75002 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Capas e caixas protectoras para telemóveis, computadores portáteis, dispositivos de leitu-

ra, leitores de média portáteis; correntes de óculos; cordões de óculos; estojos para óculos; 

óculos (óptica); lentes de óculos; armações de óculos; armações de lunetas; óculos; lentes 

de contacto; estojos para lentes de contacto; estojos de óculos; óculos de sol e estojos para 

óculos de sol; partes e acessórios para todos os produtos atrás referidos; e todos os produ-

tos incluídos na classe 9.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068391

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10
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[730] 申請人 Requerente : 侯沐天

   HAO MOK TIN

 地址 Endereço : 澳門氹仔成都街227號至尊花城二座麗翠閣6/H 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售，批發，出入口。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068392

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : 侯沐天

   HAO MOK TIN

 地址 Endereço : 澳門氹仔成都街227號至尊花城二座麗翠閣6/H 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售，批發，出入口。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068393

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : 漢佑食品股份有限公司

   Han You Food Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國台灣雲林縣崙背鄉枋南村新庄路33號

   N.º 33, Hsin Chuang Rd., Fang Nan Village, Lun Pei Hsiang, Yunlin County 637, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉類速食調理包、冷凍海鮮速食調理包、水產速食調理包、蔬菜速食調理包、人造肉速食調理

包、肉類製品、非活體水產製品、脫水果蔬、食用油、醬菜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068394

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10
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[730] 申請人 Requerente : 漢佑食品股份有限公司

   Han You Food Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國台灣雲林縣崙背鄉枋南村新庄路33號

   N.º 33, Hsin Chuang Rd., Fang Nan Village, Lun Pei Hsiang, Yunlin County 637, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉類速食調理包、冷凍海鮮速食調理包、水產速食調理包、蔬菜速食調理包、人造肉速食調理

包、肉類製品、非活體水產製品、脫水果蔬、食用油、醬菜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068395

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : Nature’s Care Manufacture Pty Ltd.

 地址 Endereço : 5 Minna Close, Belrose, NSW 2085, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 礦物質營養補充品、蛋白質營養補充品、藍藻營養補充品、綠藻營養補充品、魚肝油、植物纖維

素營養補充品、抗氧化營養補充品、鯊魚軟骨營養補充品、魚油營養補充品、胎盤素營養補充

品、含維他命及礦物質營養補充品、甲殼質營養補充品、胡蘿蔔素營養補充品、營養補充品、醫

療用營養食品、植物萃取營養補充品、維生素營養補充品、維他命營養補充品、草本營養補充

品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068396

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/23

[730] 申請人 Requerente : 中山國文商標事務所有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市石岐區悅來南路22號A幢107室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 調解，仲裁，知識產權諮詢，版權管理，知識產權許可，知識產權監督，法律研究，訴訟服務，計

算機軟件許可（法律服務），域名註冊（法律服務），替代性糾紛解決服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068397

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes, máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068398

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : KT & G Corporation

 地址 Endereço : 100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, Taejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; cigarros; charutos; rapé; papel de cigarros; cachimbos para tabaco, não em metal 

precioso; filtros para cigarros; cigarreiras, não em metal precioso; bolsas para tabaco; is-

queiros para cigarros, não em metal precioso; fósforos; limpadores para cachimbos; cinzei-

ros para fumadores, não em metal precioso; cortadores para charutos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068399

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : MEAT-COMPANION CO., LTD.

 地址 Endereço : 6-65-9, Fujimi-cho, Tachikawa-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, carne processada, carne enlatada, extractos de carne, geleias de carne e carnes sal-

gadas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, preta e branca conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/068400

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : MEAT-COMPANION CO., LTD.

 地址 Endereço : 6-65-9, Fujimi-cho, Tachikawa-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, carne processada, carne enlatada, extractos de carne, geleias de carne e carnes sal-

gadas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068401

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : CELSIS - FARMACÊUTICA, S.A.

 地址 Endereço : Av. Tomás Ribeiro 43, Edifício Neopark, Fracção OB, 2790-221 Carnaxide, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Complementos nutricionais para uso medicinal; remédios para a medicina humana; suple-

mentos alimentares minerais; suplemento alimentar enzima lactase; produto farmacêutico 

para a prevenção das cólicas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone 2736 EC (azul-escuro) e pantone 304 EC (azul-claro). O pantone 2736 EC é usado 

nas letras «Coli» do termo «Coliprev» e o pantone 304 EC é usado nas letras finais «prev» 

do termo «Coliprev».

[210] 編號 N.º : N/068402

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : PORTUGÁLIA RESTAURAÇÃO, S.A.

 地址 Endereço : Rua de São Caetano, n.º 4, Lisboa, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes, hotelaria, snack bares e cervejarias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores cinzenta (429C), branca, azul-escura (294C), preta, conforme represen-

tadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068403

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : Lipsy Limited

 地址 Endereço : Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; chapelaria; calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068404

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : Lipsy Limited

 地址 Endereço : Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; chapelaria; calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068405

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : Shenzhen Fuyeda Industry Development Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4/F, Building A/B, n.º 1, Newmen Road, Tongsheng Community, Dalang Subdistrict, 

Bao’an District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; teclados de computadores; dispositivos periféricos de computadores; aco-

pladores (equipamento de processamento de dados); ratos (equipamento de processamento 

de dados); almofadas para ratos; apoios para os pulsos para uso com computadores; câma-

ras de vídeo portáteis; auscultadores; caixas altifalantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068406

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/10

[730] 申請人 Requerente : VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION

 地址 Endereço : 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros, serviços bancários, serviços de cartão de crédito, serviços de cartão 

de débito, serviços de cartões de lançamento em conta corrente, serviços de cartões pré-

-pagos, serviços de cartões inteligentes, transacções electrónicas de débito e de crédito, 

transferências electrónicas de fundos, serviços de processamento de pagamento, serviços 

de verificação e de autenticação de transacções, serviços de restabelecimento de saldos rea-

lizado através de cartões de crédito e cartões de débito, serviços de câmbio, serviços ban-

cários online, serviços de pagamento de contas, serviços de caixa automático e de acesso a 

depósitos, serviços de desconto de cheques e de pagamento em numerário e divulgação de 

informação financeira através de uma rede mundial de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068409

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : Indochine Media Ventures Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 138 Cecil Street, #03-04 Cecil Court Singapore 069538

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 雜誌，報紙，期刊，書籍，及其他印刷出版品。（全屬第16類產品）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068410

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : The Travelers Indemnity Company

 地址 Endereço : One Tower Square Hartford Connecticut 06183, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；財務；金融業務；金融服務；各種保險之保險承保服務；保險索賠金額理算；保險索賠服

務；保險索賠處理及管理；保險索賠評估；風險管理之諮詢及服務；損失預防之諮詢及服務；風

險管理；保險索賠及付款資料之電子化處理；保險代理及經紀服務；提供有關保險事務及醫療

照顧協調包括協助雇主及供應者處理醫療索賠的表格及醫療索賠的支付款項之資訊；有關前

述所有服務之資訊、諮詢及顧問服務。（全屬第36類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068411

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : Valentino S.P.A.

 地址 Endereço : Via Turati, 16/18, 20121, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；工作服；內衣；毛衣；襯衫；無袖罩衫背心；套裝；成衣；褲子；外衣；針織衣服；外套；裙；

襯裙；套頭毛衣；輕便外套；夾克；毛呢夾克；滑雪夾克；滑雪褲；皮製外衣；皮衣；T恤；短上

衣；寬鬆的長褲；晨袍；禮服；背心；平針織物；睡衣；浴袍；胸罩；女用貼身內衣；緊身內衣；長

襯裙；童裝；初生嬰兒服；泳帽；泳衣；體操服；防水衣服；雨衣；化裝舞會服裝；靴鞋；拖鞋；游

泳或浴室用拖鞋；靴；運動靴；騎馬靴；高筒橡膠套鞋；鞋；海灘鞋；涼鞋；運動鞋；體操鞋；套

鞋；帽子；有邊的帽子；無邊便帽；帽舌；襪子；襪帶；長襪；吊襪帶；手套；連指手套；暖手筒；

披肩；領結；領帶；圍巾及軟薄綢的手帕（服裝）；面紗；紮染印花大手帕；女用毛皮披肩；腰

帶；結婚禮服。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068412

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 劉菂 

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市北京路408號達陣廣場6樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶、茶葉代用品、冰茶、茶飲料、咖啡、糖、糖果。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068413

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 中匯國際傳播有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場180號東南亞商業中心10樓O 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 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，文具或家庭黏著劑，美術用

品，畫筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），教育及教學用品（儀器除外），包裝用塑料物品（不

屬別類的），印刷鉛字，印版。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068414

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 中匯國際傳播有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場180號東南亞商業中心10樓O 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068415

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 中匯國際傳播有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場180號東南亞商業中心10樓O 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  



9326 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2013 年 7 月 3 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068416

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068417

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : E. REMY MARTIN & Cº

 地址 Endereço : 20 rue de la Societe Vinicole, 16100 Cognac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelho-vivo brilhante, preto e amarelo-dourado tal como represen-

tado na figura.

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

2012/08/01 12/3938267 法國 França

[210] 編號 N.º : N/068418

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático para permitir o carregamento, colocação, exibição, visualização, 

etiquetagem, colocação em blogues, partilha ou qualquer outra forma de fornecimento de 

multimédia ou informação electrónicas através da Internet ou de outras redes de comu-

nicações; software informático para redes sociais; programas para aparelhos de jogos de 

vídeo de consumo; circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos óptico 

magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs ar-

mazenando programas para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; meios de armazena-

mento contendo programas para máquinas de jogos de vídeo de consumo; programas para 

aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; circuitos electrónicos, discos mag-

néticos, discos ópticos, discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos 

ROM, CD-ROMs e DVD-ROMs armazenando programas para aparelhos de jogos portá-

teis com ecrãs de cristal líquido; meios de armazenamento contendo programas para apa-

relhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; programas para máquinas de jogos 

de vídeo do tipo de salão de jogos; circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, 

discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, 

DVD-ROMs armazenando programas para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão 

de jogos; meios de armazenamento contendo programas para máquinas de jogos de vídeo 

do tipo de salão de jogos; programas descarregáveis ou instaláveis e dados adicionais para 

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; programas descarregáveis ou instaláveis e dados 

adicionais para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; programas descarre-

gáveis ou instaláveis e dados adicionais para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cris-

tal líquido; programas descarregáveis ou instaláveis e dados adicionais para computadores; 

computadores; programas informáticos; programas informáticos descarregáveis; circuitos 

electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, 

cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs armazenando programas infor-

máticos; meios de armazenamento contendo programas informáticos; programas de jogos 

para telemóveis; aparelhos e máquinas electrónicas e respectivas peças; telemóveis; peças 

e acessórios para telemóveis; correias para telemóveis; máquinas e aparelhos de telecomu-

nicações; discos compactos gravados; discos acústicos; metrónomos; circuitos electrónicos 

e CD-ROMs contendo programas de desempenho automático para instrumentos musicais 

electrónicos; arquivos de música descarregáveis; filmes cinematográficos impressionados; 

filmes de diapositivos impressionados; molduras para diapositivos; arquivos de imagens 

descarregáveis; discos de vídeo e fitas de vídeo gravadas; publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/05/31 2012-043466 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/068419

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de jogos de vídeo de consumo; comandos, «joysticks» e cartões de memória para 

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; peças e acessórios para aparelhos de jogos de 

vídeo de consumo; máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; peças e acessórios para 

máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; brinquedos de jogos de cartas e respectivos 

acessórios; aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; peças e acessórios 

para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; brinquedos; bonecas; «go ga-

mes»; xadrez japonês (jogos de «Shogi»); cartas de jogar japonesas («Utagaruta»); jogos de 

cartas e seus acessórios; jogos de dados; jogos de dados japoneses («Sugoroku»); copos para 

jogos de dados; jogos de damas chineses; jogos de xadrez; damas (jogos de damas); apare-

lhos de prestidigitação; jogos de dominós; cartas de jogar; cartas de jogar japonesas («Ha-

nafuda»); «mah-jong»; aparelhos e máquinas de jogos; equipamentos de bilhar; máquinas e 

aparelhos de entretenimento para uso em parques de diversão; equipamento desportivo.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/05/31 2012-043466 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/068420

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Administração ou gestão de negócios relacionados com «sites» de redes sociais; providen-

ciar acesso a bases de dados informáticas; agências para contratos de venda de mercado-

rias; serviços de anúncios e de publicidade; serviços de anúncios e de publicidade em filmes 

cinematográficos; fornecimento de espaço publicitário na Internet; emissão de cartões de 

prémios (cartões de fidelidade); promoção dos produtos e serviços de terceiros através da 

emissão de selos de comércio; condução de prémios, concursos, lotarias, questionários e 

jogos para promoção de vendas; emissão de cupões para a promoção de vendas de produtos 

ou serviços; aluguer de material publicitário; análise de gestão de negócios ou consultado-

ria de negócios; pesquisa de mercado; fornecimento de informação sobre vendas comer-

ciais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de artigos de desporto; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de brinquedos, bonecas e 

máquinas e aparelhos de jogos; fornecimento de informação sobre armazéns retalhistas 

através de redes de comunicação; organização ou gestão de exposições online para fins co-

merciais e publicitários; exposição de produtos para vendas online; planeamento, direcção 

e organização de feiras de comércio online para promoção de vendas de produtos ou ser-

viços; fornecimento de informação sobre artigos de jornais; provisão de informação sobre 

artigos de revistas.
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[540] 商標 Marca : 

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

2012/05/31 2012-043466 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/068421

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de salas de conversa (chat rooms) para utilizadores de redes sociais; trans-

missão e comutação de mensagens, sons, imagens e outros dados através de redes de comu-

nicação informáticas; difusão por carregamento, colocação, exibição, etiquetagem, trans-

missão electrónica e por outros meios de dados, sons, imagens de vídeo e outra informação 

electrónica; serviços de boletins electrónicos (serviços de telecomunicações) e fornecimen-

to de informação sobre os mesmos; comunicações através de máquinas de jogos de vídeo 

de consumo; provisão de informação sobre comunicações através de máquinas de jogos de 

vídeo de consumo; comunicações através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de 

jogos; provisão de informação sobre comunicações através de máquinas de jogos de vídeo 

do tipo de salão de jogos; comunicações através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs 

de cristal líquido; provisão de informação sobre comunicações através de jogos portáteis 

com ecrãs de cristal líquido; comunicações através de telemóveis; provisão de informação 

sobre comunicações através de telemóveis; comunicações através mensagens e imagens por 

meio de computadores; telecomunicações (excepto radiodifusão); provisão de informações 

sobre listas de programas de transmissões televisivas; radiodifusão; agências de notícias; 

aluguer de equipamento de telecomunicações incluindo aparelhos de telefone e de fax.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/05/31 2012-043466 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/068422

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de imagens via comunicação através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs 

de cristal líquido; provisão de imagens via comunicação através de máquinas de jogos de 
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vídeo do tipo salão de jogos; provisão de imagens via comunicação através de aparelhos de 

jogos de vídeo de consumo; provisão de imagens via comunicação através de telemóveis; 

provisão de imagens via meios de comunicação; provisão de imagens pictóricas via comu-

nicação através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de 

imagens pictóricas via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão 

de jogos; provisão de imagens pictóricas via comunicação através de aparelhos de jogos de 

vídeo de consumo; provisão de imagens pictóricas via comunicação através de telemóveis; 

provisão de imagens pictóricas via meios de comunicação; provisão de filmes via comu-

nicação através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de 

filmes via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; 

provisão de filmes via comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; 

provisão de filmes via comunicação através de telemóveis; provisão de filmes via meios de 

comunicação; exibição de filmes cinematográficos, produção de filmes cinematográficos, ou 

distribuição de filmes cinematográficos; provisão de música e sons via comunicação através 

de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de música e sons via 

comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de 

música e sons via comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; pro-

visão de música e sons via comunicação através de telemóveis; provisão de música e som 

via meios de comunicação; organização, gestão ou apresentação de eventos de jogos de 

vídeo; provisão de instalações de diversão; provisão de jogos via comunicações através de 

aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via comunica-

ção através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de jogos via 

comunicações através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos via 

comunicações através de telemóveis; provisão de jogos via meios de comunicação; provisão 

de jogos para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos para aparelhos de 

jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos para máquinas de jogos de 

vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de jogos para telemóveis; provisão de jogos via re-

des de telecomunicações; provisão de jogos via redes de comunicações; aluguer de meios de 

armazenamento para armazenar programas para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; 

aluguer de meios de armazenamento para armazenar programas para aparelhos de jogos 

portáteis com ecrãs de cristal líquido; aluguer de meios de armazenamento para armazenar 

programas para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer de meios de 

armazenamento para armazenar programas de jogos para telemóveis; aluguer de aparelhos 

de jogos de vídeo de consumo e máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; alu-

guer de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de publicações 

electrónicas via meios de comunicação; provisão de publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/05/31 2012-043466 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/068423

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japan

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

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Provisão de imagens via comunicação através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs 

de cristal líquido; provisão de imagens via comunicação através de máquinas de jogos de 

vídeo do tipo salão de jogos; provisão de imagens via comunicação através de aparelhos de 

jogos de vídeo de consumo; provisão de imagens via comunicação através de telemóveis; 

provisão de imagens via meios de comunicação; provisão de imagens pictóricas via comu-

nicação através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de 

imagens pictóricas via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão 

de jogos; provisão de imagens pictóricas via comunicação através de aparelhos de jogos de 

vídeo de consumo; provisão de imagens pictóricas via comunicação através de telemóveis; 

provisão de imagens pictóricas via meios de comunicação; provisão de filmes via comu-

nicação através de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de 

filmes via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; 

provisão de filmes via comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; 

provisão de filmes via comunicação através de telemóveis; provisão de filmes via meios de 

comunicação; exibição de filmes cinematográficos, produção de filmes cinematográficos, ou 

distribuição de filmes cinematográficos; provisão de música e sons via comunicação através 

de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de música e sons via 

comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de 

música e sons via comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; pro-

visão de música e sons via comunicação através de telemóveis; provisão de música e som 

via meios de comunicação; organização, gestão ou apresentação de eventos de jogos de 

vídeo; provisão de instalações de diversão; provisão de jogos via comunicações através de 

aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via comunica-

ção através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de jogos via 

comunicações através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos via 

comunicações através de telemóveis; provisão de jogos via meios de comunicação; provisão 

de jogos para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos para aparelhos de 

jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos para máquinas de jogos de 

vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de jogos para telemóveis; provisão de jogos via re-

des de telecomunicações; provisão de jogos via redes de comunicações; aluguer de meios de 

armazenamento para armazenar programas para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; 

aluguer de meios de armazenamento para armazenar programas para aparelhos de jogos 

portáteis com ecrãs de cristal líquido; aluguer de meios de armazenamento para armazenar 

programas para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer de meios de 

armazenamento para armazenar programas de jogos para telemóveis; aluguer de aparelhos 

de jogos de vídeo de consumo e máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; alu-

guer de aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; provisão de publicações 

electrónicas via meios de comunicação; provisão de publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/05/31 2012-043466 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/068424

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13
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[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informações pessoais tais como perfis pessoais e diários através de bole-

tins informativos electrónicos na Internet; fornecimento de informações sobre como fazer 

e apresentar amigos ao utilizador de redes sociais através de websites na Internet; apresen-

tação de amigos para os que desejam ter um amigo na Internet; fornecimento de informa-

ções sobre a verdadeira localização da pessoa através do sistema de posicionamento global 

(GPS) dos telemóveis; informação sobre moda; fornecimento de informações sobre mapas 

via rede de comunicação, incluindo a Internet; fornecimento de informações sobre como 

fazer e apresentar amigos via rede de comunicação, incluindo a Internet; serviços divina-

tórios via rede de comunicação, incluindo a Internet; fornecimento de informações sobre 

artes divinatórias via rede de comunicação, incluindo a Internet.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/05/31 2012-043466 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/068425

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 澳門大學 

 地址 Endereço : 澳門氹仔徐日昇寅公馬路 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 其他（教育）outras (Educação) 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電訊服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 波浪紋：淺藍色，edu：黑色，roam：深藍色。 

[210] 編號 N.º : N/068426

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : PANDA SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, s/n.º, Edifício Hotel Lisboa, Nova Ala, 2.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 提供童裝，玩具零售服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黃色，綠色，藍色，粉紅色，黑色，白色，灰色，（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/068427

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 小樽日本料理

   OTARU RESTAURANTE JAPONESA

 地址 Endereço : 澳門倫斯泰特大馬路25,31號海景花園利景閣E、F座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 日式餐飲美食。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 除英文字母“O”，中文字“日”中間的一橫及“樽”右下部“寸”字中的一點為紅色外，商標其

餘部份為黑色。 

[210] 編號 N.º : N/068428

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 石獅市德和製衣實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省石獅市振獅工業區14-401號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；半加工或未加工皮革；書包；旅行箱；背包；錢包（錢夾）；手提包；行李箱；皮褥子；皮

製繫帶；傘；女用陽傘；登山杖；手杖；鞍架；鞭子；馬具配件；製香腸用腸衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068429

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 石獅市德和製衣實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省石獅市振獅工業區14-401號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : 服裝；內衣；童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；舞衣；戲裝；鞋；褲腳繫帶；雨鞋；鞋墊；帽；

襪；手套；領帶；背帶；腰帶；服裝綬帶；浴帽；睡眠用眼罩；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068430

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 石獅市德和製衣實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省石獅市振獅工業區14-401號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；半加工或未加工皮革；書包；旅行箱；背包；錢包（錢夾）；手提包；行李箱；皮褥子；皮

製繫帶；傘；女用陽傘；登山杖；手杖；鞍架；鞭子；馬具配件；製香腸用腸衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068431

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 石獅市德和製衣實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省石獅市振獅工業區14-401號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；內衣；童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；舞衣；戲裝；鞋；褲腳繫帶；雨鞋；鞋墊；帽；

襪；手套；領帶；背帶；腰帶；服裝綬帶；浴帽；睡眠用眼罩；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068432

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 石獅市德和製衣實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省石獅市振獅工業區14-401號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18
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[511] 產品 Produtos : 動物皮；半加工或未加工皮革；書包；旅行箱；背包；錢包（錢夾）；手提包；行李箱；皮褥子；皮

製繫帶；傘；女用陽傘；登山杖；手杖；鞍架；鞭子；馬具配件；製香腸用腸衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068433

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 石獅市德和製衣實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省石獅市振獅工業區14-401號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；內衣；童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；舞衣；戲裝；鞋；褲腳繫帶；雨鞋；鞋墊；帽；

襪；手套；領帶；背帶；腰帶；服裝綬帶；浴帽；睡眠用眼罩；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068434

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 石獅市德和製衣實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省石獅市振獅工業區14-401號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；半加工或未加工皮革；書包；旅行箱；背包；錢包（錢夾）；手提包；行李箱；皮褥子；皮

製繫帶；傘；女用陽傘；登山杖；手杖；鞍架；鞭子；馬具配件；製香腸用腸衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068435

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 石獅市德和製衣實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省石獅市振獅工業區14-401號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；內衣；童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；舞衣；戲裝；鞋；褲腳繫帶；雨鞋；鞋墊；帽；

襪；手套；領帶；背帶；腰帶；服裝綬帶；浴帽；睡眠用眼罩；婚紗。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068436

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 石獅市德和製衣實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省石獅市振獅工業區14-401號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；半加工或未加工皮革；書包；旅行箱；背包；錢包（錢夾）；手提包；行李箱；皮褥子；皮

製繫帶；傘；女用陽傘；登山杖；手杖；鞍架；鞭子；馬具配件；製香腸用腸衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068437

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 石獅市德和製衣實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省石獅市振獅工業區14-401號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；半加工或未加工皮革；書包；旅行箱；背包；錢包（錢夾）；手提包；行李箱；皮褥子；皮

製繫帶；傘；女用陽傘；登山杖；手杖；鞍架；鞭子；馬具配件；製香腸用腸衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068438

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : Eli Lilly and Company

 地址 Endereço : Lilly Corporate Centre, Indianapolis, Indiana, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Insulina lispro em dispositivo descartável.

[540] 商標 Marca : 



N.º 27 — 3-7-2013  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9337

[210] 編號 N.º : N/068439

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : Coors Brewing Company

 地址 Endereço : 1225 17th Street, Suite 3200, Denver, Colorado 80202, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja, cerveja preta forte, cerveja alemã, cerveja preta, cerveja fraca na classe 32.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068440

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 老夫子動漫文化（北京）有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京園222號樓B1305室（100102） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 茶館；咖啡館；住所（旅館、供膳寄宿處）；飯店；餐館；酒吧；快餐館；會議室出租；養老院；自

助餐廳；餐廳；日間托兒所（看孩子）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068441

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : Kronoplus Technical AG

 地址 Endereço : Rütihofstraße 1; 9050 Niederteufen, Appenzell Ausserrhoden, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

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

asfalto, piche e betume; construções transportáveis não-metálicas; monumentos, não-me-

tálicos; tábuas, painéis de construção, não-metálicos; construções não-metálicas; tábuas 

grossas; madeiras para cascos; madeiras para revestimento; pavimentos, não-metálicos; ma-

deira (manufacturada); madeira moldável; madeira, semitrabalhada; madeira para todo o 

tipo de revestimentos; incrustados em madeira; painéis de madeira, revestimentos de pare-

de não-metálicos, para construção; pavimento em parquet; soalho para pavimento (parquet); 

mosaicos para pavimento não metálico; soleiras não metálicas; contraplacado; estacas não-

-metálicas; lambris não-metálicos; divisórias não-metálicas; escadarias não-metálicas; for-

ros não-metálicos, para construção.

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

2012/05/15 D002012023060 印度尼西亞 Indonésia

[210] 編號 N.º : N/068442

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : PuraPharm International (H.K.) Limited

 地址 Endereço : Suite 4002, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Ervas e ervas medicinais; extractos medicinais de plantas e ervas em forma de cápsulas, 

pastilhas, líquido e pó; especialidades herbáceas chinesas; preparados farmacêuticos, vete-

rinários e sanitários; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; herbicidas; tudo 

incluído na classe 5.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068443

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : PuraPharm International (H.K.) Limited

 地址 Endereço : Suite 4002, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Alimentos à base de ervas, fruta, vegetais e ervas processadas; carne, peixe, aves e caça; ex-

tractos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozinhados; gelatinas, 

geleias, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068444

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : PuraPharm International (H.K.) Limited

 地址 Endereço : Suite 4002, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados à base de cereais; 

pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, melaço; levedura; fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; ervas aromáticas em 

conserva (temperos); chá de ervas (sem ser para uso medicinal); cápsulas nutricionais sem 

ser para fins medicinais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068445

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : PuraPharm International (H.K.) Limited

 地址 Endereço : Suite 4002, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas e florestais e grãos não incluídos noutras classes; animais 

vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, 

malte; ervas; ervas chinesas; ervas aromáticas frescas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068446

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : PuraPharm International (H.K.) Limited

 地址 Endereço : Suite 4002, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e 

sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas de frutas conten-

do vitaminas, minerais ou ervas; sumos de vegetais (para beber); bebidas de vegetais não 

medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068447

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : PuraPharm International (H.K.) Limited

 地址 Endereço : Suite 4002, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de hospitais, centros médicos e clínicas; serviços de clínicas médicas; 

serviços de clínicas de medicina chinesa; serviços veterinários; cuidados de higiene e beleza 
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para humanos ou animais; serviços de farmácia e drogaria relativos a preparação e distri-

buição de preparados de ervas chinesas, medicamentos e farmacêuticos; colocação, compi-

lação e provisão de informações (ser off-line e on-line a partir de uma base de dados infor-

mática ou através da internet, ou via e-mail, telefone, fóruns interactivos) relacionadas com 

medicina, farmacologia, dentária, saúde, nutrição, dieta, estilo de vida, cuidados de beleza, 

cuidados com a pele, acunpultura, homeopatia, hidroterapia, naturopatia e osteopatia; co-

locação, compilação e provisão de informações (ser off-line e on-line a partir de uma base 

de dados informática ou através da internet, ou via e-mail, telefone, fóruns interactivos) 

relacionadas com hospitais, centros médicos, clínicas, serviços médicos, profissionais mé-

dicas e outros fornecedores de serviços médicos; serviços de assessoria relacionados com 

diagnóstico e tratamento médico, serviços de assessoria relacionados com a imagem médi-

ca e diagnóstico; serviços de assessoria relacionados com produtos médicos e serviços mé-

dicos; serviços de assessoria relacionados com aparelhos médicos e instrumentos médicos; 

serviços de assessoria relacionados com medicina, farmacologia, dentária, saúde, nutrição, 

dieta, estilo de vida, naturopatia, cuidados de beleza, cuidados com a pele, acunpultura, ho-

meopatia, hidroterapia, naturopatia e osteopatia; serviços de assessoria relacionados com a 

imagem médico e diagnóstico; serviços de assessoria relacionados com problemas pessoais 

de saúde e gestão pessoal de condições médicas; serviços de agricultura, plantação de er-

vas, preparados medicinais de ervas florestais e ervas chinesas tradicionais; monitoramen-

to, controlo e supervisão das normas e da qualidade dos diferentes processos de fabricação 

e dos bens produzidos por esses processos; tudo relacionado com produtos agrícolas, ervas 

e ervas florestais; serviços de informações, consultoria e assessoria para todos os serviços 

supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068448

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : Henan Xinfei Electric Co. Ltd.

 地址 Endereço : East Beigan Dao Road Xinxiang Henan Province People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas de lavar roupa, frigoríficos, compressores para frigorífico; peças e acessórios 

para máquinas de lavar roupa e compressores para frigorífico.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho-escuro (pantone 476, CMYK: 32, 67, 63, 78), castanho (pantone 478, CMYK: 19, 

75, 74, 58), castanho-claro (pantone 4635, CMYK: 13, 53, 68, 40), laranja-escuro (pantone 

165, CMYK: 0, 50, 77, 0), laranja (pantone 143, CMYK 0, 32, 86, 0), alaranjado (pantone 

129, CMYK:0, 11, 70, 0), vermelho-escuro (pantone 1797, CMYK: 2, 98, 85, 7), vermelho 
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(pantone warm red, CMK: 0, 86, 80, 0), preto (pantone black, CMYK: 56, 56, 53, 92), cin-

zento (pantone 444, CMYK: 38, 15, 18, 43), azul-claro (pantone 545, CMYK: 21, 2, 0, 1), 

azul-escuro (pantone blue, CMYK: 100, 85, 0, 4), azul (pantone 285, CMYK: 90, 48, 0, 0), 

azul-marinho (pantone 306, CMYK: 79, 0, 6, 5), dourado-metálico (pantone 874, metallic 

gold).

[210] 編號 N.º : N/068449

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : Henan Xinfei Electric Co. Ltd.

 地址 Endereço : East Beigan Dao Road Xinxiang Henan Province People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Frigoríficos, arcas frigoríficas, fornos microondas; ares condicionados, aparelhos e insta-

lações de ar condicionado; aparelhos e máquinas de refrigeração; contentores de refrige-

ração; aparelhos e máquinas para gelo; geleiras; aparelhos e instalações de refrigeração; 

caixas de gelo; aparelhos para refrigeração do ar; ventilação (ar condicionado) instalações e 

aparelhos; fornos de ar quente; placas estruturais para fornos; panelas de pressão eléctricas 

para molhos; fornos de padeiro; queimadores; utensílios eléctricos para cozinhar; panelas; 

aparelhos e instalações para cozinhar; fogões; queimadores (gás); torradeiras para pão; for-

ma para bolo (aparelhos de cozinha); fogões; grelhador; auto-claves (panelas de pressão); 

aquecedor de água a energia solar; aparelhos de refrigeração a energia solar e aparelho de 

iluminação a energia solar.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho-escuro (pantone 476, CMYK: 32, 67, 63, 78), castanho (pantone 478, CMYK: 19, 

75, 74, 58), castanho-claro (pantone 4635, CMYK: 13, 53, 68, 40), laranja-escuro (pantone 

165, CMYK: 0, 50, 77, 0), laranja (pantone 143, CMYK 0, 32, 86, 0), alaranjado (pantone 

129, CMYK:0, 11, 70, 0), vermelho-escuro (pantone 1797, CMYK: 2, 98, 85, 7), vermelho 

(pantone warm red, CMK: 0, 86, 80, 0), preto (pantone black, CMYK: 56, 56, 53, 92), cin-

zento (pantone 444, CMYK: 38, 15, 18, 43), azul-claro (pantone 545, CMYK: 21, 2, 0, 1), 

azul-escuro (pantone blue, CMYK: 100, 85, 0, 4), azul (pantone 285, CMYK: 90, 48, 0, 0), 

azul-marinho (pantone 306, CMYK: 79, 0, 6, 5), dourado-metálico (pantone 874, metallic 

gold).

[210] 編號 N.º : N/068450

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)

 地址 Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車及其結構零部件。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068451

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : IGG SINGAPORE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 16 Jalan Kilang Timor, #07-02 Redhill Forum, Singapore, 159308

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : （在計算機網絡上）提供在線遊戲；提供在線電子出版物（非下載的）；在線電子書籍和雜誌的

出版；文字出版（廣告宣傳冊除外）；圖書出版；組織教育或娛樂競賽；組織文化或教育展覽；

數字成像服務；培訓；娛樂信息；流動圖書館；錄像帶發行；廣播和電視節目製作；攝影報道；

文字出版；書籍出版；電影製作；健身俱樂部；俱樂部服務；安排和組織會議。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、藍色、綠色、銀色、黑色、咖啡色、橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068452

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : IGG SINGAPORE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 16 Jalan Kilang Timor, #07-02 Redhill Forum, Singapore, 159308

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : （在計算機網絡上）提供在線遊戲；提供在線電子出版物（非下載的）；在線電子書籍和雜誌的

出版；文字出版（廣告宣傳冊除外）；圖書出版；組織教育或娛樂競賽；組織文化或教育展覽；

數字成像服務；培訓；娛樂信息；流動圖書館；錄像帶發行；廣播和電視節目製作；攝影報道；

文字出版；書籍出版；電影製作；健身俱樂部；俱樂部服務；安排和組織會議。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068453

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/13

[730] 申請人 Requerente : 山西漢波食品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國山西省太原市陽曲縣黃寨鎮小牛站村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32
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[511] 產品 Produtos : 啤酒；水（飲料）；礦泉水；果汁；汽水；乳酸飲料（果製品，非奶）；飲料製劑；無酒精飲料；可

樂；奶茶（非奶為主）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068454

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : Bread & Berry Holdings Limited

 地址 Endereço : Flat A, 14/F, Hennessy Plaza, 166 Hennessy Rd, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；養老院；咖啡館：自助餐廳；提供野營場地設施，提供營

地設施，餐廳；臨時住宿處出租；寄宿處；旅遊房屋出租；飯店；日間托兒所（看孩子）；餐館；寄

宿處預訂；旅館預訂；自助餐館；快餐館；動物寄養；酒吧；假日野營住宿服務；活動房屋出租；

預訂臨時住所；汽車旅館；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿，會議室出租；帳篷出租。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白；如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068455

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : Bread & Berry Holdings Limited

 地址 Endereço : Flat A, 14/F, Hennessy Plaza, 166 Hennessy Rd, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；養老院；咖啡館：自助餐廳；提供野營場地設施，提供營

地設施，餐廳；臨時住宿處出租；寄宿處；旅遊房屋出租；飯店；日間托兒所（看孩子）；餐館；寄

宿處預訂；旅館預訂；自助餐館；快餐館；動物寄養；酒吧；假日野營住宿服務；活動房屋出租；

預訂臨時住所；汽車旅館；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿，會議室出租；帳篷出租。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白；如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068456

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : Yunnan Taetea Industry Group Co., Ltd.

 地址 Endereço : N.º 10-214, Kunming International Convention and Exhibition Center, Kunming, Yunnan, 

China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Cerâmica para fins domésticos; obras de arte, de porcelana, terracota ou vidro; artigos de 

arte de cristal; caixas dobráveis para chá; serviço de chá (roupa de mesa); bules de chá; in-

fusores de chá; coador para chá; cristal (artigos de vidro); figurinhas (estatuetas) de porce-

lana, cerâmica, barro ou vidro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068457

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : Yunnan Taetea Industry Group Co., Ltd.

 地址 Endereço : N.º 10-214, Kunming International Convention and Exhibition Center, Kunming, Yunnan, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Administração comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; agências 

de importação e exportação; promoção de vendas para terceiros; publicidade; assistência 

em gestão comercial; organização de exposições para fins comerciais e publicitários; ser-

viços de consultoria de recursos humanos; organização de feiras para fins comerciais ou 

publicitários; informação comercial; contabilidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068458

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 雷州市茂德公食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省雷州市龍門鎮足榮村工業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁；水（飲料）；礦泉水（飲料）；餐用礦泉水；純淨水（飲料）；飲料製作配料；

耐酸飲料；蒸餾水（飲料）；飲用蒸餾水。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068459

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 廣州市麗程貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區庭園路3號1406房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 貼劑；化學避孕劑；衛生消毒劑；消毒劑；個人用性交潤滑劑；殺菌劑；陰道清洗液；淨化劑；衛

生巾；消毒紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068460

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 湖南資興東江狗腦貢茶業有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省資興市湯市鄉湯邊村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；冰茶；茶飲料；穀粉製食品；糕點；穀類製品；糖；以穀物為主的零食小吃；豆粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068461

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 福建正山堂茶業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國福建省武夷山市朱子路137號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；紅茶；冰茶；茶飲料；咖啡；可可；糖；米；食用澱粉；西米；咖啡代用品；麵粉；穀類製品；麵

包；糕點；糖果；冰製食品；蜂蜜；糖漿；鮮酵母；發酵粉；食鹽；芥末；醋；沙司（調味品）；調味

用香料；飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068462

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 福建正山堂茶業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國福建省武夷山市朱子路137號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 茶葉的批發及零售；批發及零售；廣告；商業管理和組織諮詢；外購服務（商業輔助）；對購買

定單進行行政處理；電視廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；市場營銷；特許經營的商

業管理；人事管理諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068463

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 福建正山堂茶業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國福建省武夷山市朱子路137號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館：飯店；茶藝館；茶館；會議室出租；養老院；日間託兒所（看

孩子）；酒吧；提供食物和飲料服務；飲水機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068464

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 福建正山堂茶業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國福建省武夷山市朱子路137號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；紅茶；冰茶；茶飲料；咖啡；可可；糖；米；食用澱粉；西米；咖啡代用品；麵粉；穀類製品；麵

包；糕點；糖果；冰製食品；蜂蜜；糖漿；鮮酵母；發酵粉；食鹽；芥末；醋；沙司（調味品）；調味

用香料；飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068465

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 福建正山堂茶業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國福建省武夷山市朱子路137號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 茶葉的批發及零售；批發及零售；廣告；商業管理和組織諮詢；外購服務（商業輔助）；對購買

定單進行行政處理；電視廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；市場營銷；特許經營的商

業管理；人事管理諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068466

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 福建正山堂茶業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國福建省武夷山市朱子路137號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館：飯店；茶藝館；茶館；會議室出租；養老院；日間託兒所（看

孩子）；酒吧；提供食物和飲料服務；飲水機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068467

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 福建正山堂茶業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國福建省武夷山市朱子路137號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館：飯店；茶藝館；茶館；會議室出租；養老院；日間託兒所（看

孩子）；酒吧；提供食物和飲料服務；飲水機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068468

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14
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[730] 申請人 Requerente : 福建正山堂茶業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國福建省武夷山市朱子路137號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 茶葉的批發及零售；批發及零售；廣告；商業管理和組織諮詢；外購服務（商業輔助）；對購買

定單進行行政處理；電視廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；市場營銷；特許經營的商

業管理；人事管理諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068469

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 福建正山堂茶業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國福建省武夷山市朱子路137號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；紅茶；冰茶；茶飲料；咖啡；可可；糖；米；食用澱粉；西米；咖啡代用品；麵粉；穀類製品；麵

包；糕點；糖果；冰製食品；蜂蜜；糖漿；鮮酵母；發酵粉；食鹽；芥末；醋；沙司（調味品）；調味

用香料；飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068470

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : Fertitta Acquisitionsco LLC

 地址 Endereço : 1505 Pavilion Center Drive, Las Vegas, Nevada 89135, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de apostas on-line; fornecimento on-line de jogos de cartas, pó-

quer, roleta, bacará, bingo e de casino; serviços de entretenimento, nomeadamente forneci-

mento de jogos de computador e electrónicos on-line; organização e administração de jogos 

de cartas e concursos, jogos interactivos de cartas on-line e concursos de jogos de fortuna 

e azar; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de ambientes virtuais nos 

quais os utilizadores podem interagir através de jogos sociais para recreio, lazer ou para 

fins de entretenimento; fornecimento de formação e informação na área dos jogos de com-

putador on-line, jogos de cartas on-line e jogos de casino on-line através de uma rede infor-

mática global; fornecimento de notícias e informações na área dos jogos on-line, jogos de 

póquer on-line de computador, rumores das comunidades do póquer, ligações relacionadas 

com póquer, e notícias e informações através de uma rede informática global; fornecimento 

de boletins informativos na área dos jogos de fortuna ou azar on-line e off-line através de 
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E-mail; entretenimento na forma de um programa de televisão na área de jogos de azar e 

póquer; organização e condução de concursos e torneios de jogos.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/02/14 85/542,846 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/068471

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : CECIL’S SRL

 地址 Endereço : Rondeau 712, Ramos Mejia, Buenos Aires Argentina

 國籍 Nacionalidade : 阿根廷 Argentina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 人造花；人造花製花環；仿真水果；仿真花環。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068472

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : CECIL’S SRL

 地址 Endereço : Rondeau 712, Ramos Mejia, Buenos Aires Argentina

 國籍 Nacionalidade : 阿根廷 Argentina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；聖誕樹用小鈴；聖誕樹用燭台；聖誕樹架；合成材

料製聖誕樹；晚會、舞會道具；玩具面具；玩具；聖誕樹用人造雪。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068473

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : CECIL’S SRL

 地址 Endereço : Rondeau 712, Ramos Mejia, Buenos Aires Argentina

 國籍 Nacionalidade : 阿根廷 Argentina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵粉；豆粉；蜂蜜；茶；蕃茄醬。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068474

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市朗恒電子有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市寶安區新安33區大寶路83號東方明工業城2棟八樓東A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 電筒，照明器械及裝置，聚光燈，小型探照燈，燈頭，礦燈，閃光燈（手電筒），潛水燈，自行車

燈，脚踏車燈。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068475

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 王品餐飲股份有限公司

   WOWPRIME CORP.

 地址 Endereço : 中國台灣403台中市西區台中港路一段160號29樓

   29F., n.º 160, Sec. 1, Taichung Port Rd., West Dist., Taichung City 40354, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡廳；餐廳；飯店；飲食店；飲料店。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068476

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos utilizados na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, 

horticultura e silvicultura; resinas artificiais não processadas, plásticos não processados; 

adubos; composições para extinção de incêndios; preparações para a têmpera e soldadura; 

substâncias químicas para conservar alimentos; substâncias tanantes; adesivos usados na 

indústria; reagentes químicos, com excepção daqueles para a uso medicinal ou veteriná-

rio; titanato de potássio de lítio (titanium acid lithium potassium); titanato de potássio de 

magnésio (titanium acid magnesium potassium); lítio; potássio; dióxido de titânio para fins 

industriais; carbonato de magnésio; cloreto de magnésio; produtos para a conservação de 

flores; titanato de potássio (titanium acid postassium) sob a forma de fibras; preparações 

para regular o crescimento de plantas; preparações químicas para a indústria alimentar; 



N.º 27 — 3-7-2013  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9351

preparações químicas para uso alimentar; farinha de soja fermentada com ácido láctico 

para a indústria alimentar; aditivos químicos para a indústria alimentar (consistindo princi-

palmente de soja fermentada com ácido láctico); farinha de soja para a indústria alimentar; 

farinha de soja para fins industriais; farinha para fins industriais; amido para fins indus-

triais; substâncias químicas para a conservação de alimentos; bicarbonato de sódio; pó de 

batata para fins industriais; farinha de cevada [para fins industriais]; farinha de tapioca 

para fins industriais; zeólitos; talco; papel reagente; fertilizantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068477

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para 

os cabelos; dentífricos; preparações cosméticos para os cuidados do corpo; cremes para o 

corpo; loções leitosas para o corpo; loções para o corpo; sabonetes de toilete; pós para ma-

quilhagem; loções para fins cosméticos; batôns; perfumes; óleos para o cabelo; cremes cos-

méticos; preparações de protecção solar, kits de cosméticos; máscaras de beleza; fragâncias 

e incensos; pó de talco.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068478

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, mate-

riais para pensos; matérias para obturações dentárias, massas para impressões dentárias; 

desinfectantes; preparações para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 

alimentos e bebidas nutricionais para uso medicinal; suplementos nutricionais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068479

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

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

e dentes artificiais; produtos ortopédicos; materiais de sutura; inaladores; aparelhos de 

diagnóstico para fins médicos; aparelhos de testes para fins médicos; insufladores; biberões; 

tetinas para biberões; cateteres; balões; «stents»; películas plásticas para sacos de infusão; 

tampas para sacos de infusão; saídas de sacos de infusão (infusion bag port).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068480

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

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

comestíveis; produtos nutricionais (alimentos) e bebidas não medicinais sob a forma de 

comprimidos, cápsulas, blocos («block»), pós e líquidos; leite de soja (substituto do leite); 

alimentos e suplementos nutricionais não medicinais, tudo incluído na classe 29.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068481

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

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

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

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

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos do café; farinha e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; 

levedura, pó para levedar; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; 

produtos nutricionais (alimentos) não medicinais sob a de comprimidos, cápsulas, blocos 

(«block»), pós e líquidos; alimentos e suplementos nutricionais não medicinais, tudo incluí-

do na classe 30.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068482

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

sumos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; bebidas e suplementos 

nutricionais não medicinais, tudo incluído na classe 32.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068483

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos utilizados na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, 

horticultura e silvicultura; resinas artificiais não processadas, plásticos não processados; 

adubos; composições para extinção de incêndios; preparações para a têmpera e soldadura; 

substâncias químicas para conservar alimentos; substâncias tanantes; adesivos usados na 

indústria; reagentes químicos, com excepção daqueles para uso medicinal ou veteriná-

rio; titanato de potássio de lítio (titanium acid lithium potassium); titanato de potássio de 

magnésio (titanium acid magnesium potassium); lítio; potássio; dióxido de titânio para fins 

industriais; carbonato de magnésio; cloreto de magnésio; produtos para a conservação de 

flores; titanato de potássio (titanium acid postassium) sob a forma de fibras; preparações 

para regular o crescimento de plantas; preparações químicas para a indústria alimentar; 

preparações químicas para uso alimentar; farinha de soja fermentada com ácido láctico 
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para a indústria alimentar; aditivos químicos para a indústria alimentar (consistindo princi-

palmente de soja fermentada com ácido láctico); farinha de soja para a indústria alimentar; 

farinha de soja para fins industriais; farinha para fins industriais; amido para fins indus-

triais; substâncias químicas para a conservação de alimentos; bicarbonato de sódio; pó de 

batata para fins industriais; farinha de cevada [para fins industriais]; farinha de tapioca 

para fins industriais; zeólitos; talco; papel reagente; fertilizantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068484

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para 

os cabelos; dentífricos; preparações cosméticas para os cuidados do corpo; cremes para o 

corpo; loções leitosas para o corpo; loções para o corpo; sabonetes de toilete; pós para ma-

quilhagem; loções para fins cosméticos; batôns; perfumes; óleos para o cabelo; cremes cos-

méticos; preparações de protecção solar, kits de cosméticos; máscaras de beleza; fragâncias 

e incensos; pó de talco.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068485

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos utilizados na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, 

horticultura e silvicultura; resinas artificiais não processadas, plásticos não processados; 

adubos; composições para extinção de incêndios; preparações para a têmpera e soldadura; 

substâncias químicas para conservar alimentos; substâncias tanantes; adesivos usados na 

indústria; reagentes químicos, com excepção daqueles para uso medicinal ou veteriná-

rio; titanato de potássio de lítio (titanium acid lithium potassium); titanato de potássio de 

magnésio (titanium acid magnesium potassium); lítio; potássio; dióxido de titânio para fins 

industriais; carbonato de magnésio; cloreto de magnésio; produtos para a conservação de 

flores; titanato de potássio (titanium acid postassium) sob a forma de fibras; preparações 

para regular o crescimento de plantas; preparações químicas para a indústria alimentar; 
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preparações químicas para uso alimentar; farinha de soja fermentada com ácido láctico 

para a indústria alimentar; aditivos químicos para a indústria alimentar (consistindo princi-

palmente de soja fermentada com ácido láctico); farinha de soja para a indústria alimentar; 

farinha de soja para fins industriais; farinha para fins industriais; amido para fins indus-

triais; substâncias químicas para a conservação de alimentos; bicarbonato de sódio; pó de 

batata para fins industriais; farinha de cevada [para fins industriais]; farinha de tapioca 

para fins industriais; zeólitos; talco; papel reagente; fertilizantes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e vermelha tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068486

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para 

os cabelos; dentífricos; preparações cosméticas para os cuidados do corpo; cremes para o 

corpo; loções leitosas para o corpo; loções para o corpo; sabonetes de toilete; pós para ma-

quilhagem; loções para fins cosméticos; batôns; perfumes; óleos para o cabelo; cremes cos-

méticos; preparações de protecção solar, kits de cosméticos; máscaras de beleza; fragâncias 

e incensos; pó de talco.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e vermelha tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068487

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Dröschistraße 15, 9495 Triesen, Principality of Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios e peças de relógios em vidro; pedras preciosas naturais e artificiais de todos os ti-

pos e para todos os fins; pedras de joalharia, nomeadamente pedras ornamentais em vidro 
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e pedras de joalharia de vidro facetado; pedras de joalharia para colocar na pele; jóias ver-

dadeiras e de fantasia; berloques (joalharia); ornamentos; pequenos artigos de joalharia de 

vidro, plástico ou metal comum para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068488

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : 澳門恆瑞國際拍賣有限公司 

 地址 Endereço : 澳門畢仕達大馬路26-28號中福商業中心16/B 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業收購，拍賣，批發，零售及進出口服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色，金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068489

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : United States Postal Service

 地址 Endereço : 475 L’Enfant Plaza, SW Washington D.C. 20260, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Camisetas, fatos adaptados ao corpo, camisas, blusas, saias, fatos, casacos curtos, casacos 

curtos para desporto, calças de ganga e outro vestuário em «denim», camisolas de lã, cal-

ças, coletes, casacos, roupa para o exterior, chapéus; roupa de dormir, t-shirts, camisolas de 

alças, pijamas, camisas de dormir, roupões, cuecas, bóxeres, roupa interior para atletismo, 

roupa interior de malha para desporto, roupa de descanso, biquini, roupa para nadar e rou-

pões de banho, soutiãs, calcinhas, roupa interior, ceroulas, peças de roupa interior, roupas 

íntimas, combinações de roupa interior feminina, saiotes, sarões, roupões femininos, roupa 

interior feminina, corpetes, cintas, espartilhos, camisolas, saiotes adaptados ao corpo e ca-

misas de noite; cachecóis, luvas, cintos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068490

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : United States Postal Service

 地址 Endereço : 475 L’Enfant Plaza, SW Washington D.C. 20260, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Camisetas, fatos adaptados ao corpo, camisas, blusas, saias, fatos, casacos curtos, casacos 

curtos para desporto, calças de ganga e outro vestuário em «denim», camisolas de lã, cal-

ças, coletes, casacos, roupa para o exterior, chapéus; roupa de dormir, t-shirts, camisolas de 

alças, pijamas, camisas de dormir, roupões, cuecas, bóxeres, roupa inteiror para atletismo, 

roupa interior de malha para desporto, roupa de descanso, biquini, roupa para nadar e rou-

pões de banho, soutiãs, calcinhas, roupa interior, ceroulas, peças de roupa interior, roupas 

intimas, combinações de roupa interior feminina, saiotes, sarões, roupões femininos, roupa 

interior feminina, corpetes, cintas, espartilhos, camisolas, saiotes adaptados ao corpo e ca-

misas de noite; cachecóis, luvas, cintos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068491

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : Global Asia Pacific HK Limited

 地址 Endereço : 20D Tower B, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Televisões digitais; aparelhos eléctricos incorporando televisões; televisões de alta defi-

nição; ecrã de televisão de cristal líquido (LCD); televisões plasma; televisões; televisões 

combinadas com rádios; televisões incorporando relógios com expositores de díodo emisso-

res de luz; televisões incorporando sintonizadores de alta definição; televisões incorporan-

do gravadores de vídeo; aparelhos para uso em comunicação audiovisual; leitores de DVD; 

gravadores de DVD.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/02/14 1474472 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/068492

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : National Geographic Society

 地址 Endereço : 1145 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e 

outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computa-

dores; software informático; extintores de incêndio; software de aplicações para informá-

ticas para telemóveis, computadores, computadores portáteis, netbooks, blocos de notas 

computorizados (tablets), reprodutores de média portáteis, nomeadamente software para 

uso na distribuição de vídeo digital, arquivos de vídeo e conteúdos multimédia; filmes des-

carregáveis e programas de televisão fornecidos através do serviço video-on-demand.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068493

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : National Geographic Society

 地址 Endereço : 1145 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; fluxão de material áudio, visual e audiovisual através de uma rede glo-

bal de computadores; difusão de áudio e vídeo através da internet; serviços de divisão de 

televisão; serviços de difusão de televisão por cabo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068494

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : National Geographic Society

 地址 Endereço : 1145 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

de filmes não descarregáveis e programas de televisão através de um serviço video-on-

-demand; serviços educacionais e de entretenimento; actividades culturais; produção de 

programas de televisão; fornecimento de programas de televisão actuais, filmes, vídeos, 

webcasts e imagens através de uma rede global de computadores; fornecimento de mapas 

on-line e horários para eventos ao vivo e exposições.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068495

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : PININFARINA S.P.A.

 地址 Endereço : Via Bruno Buozzi n.º 6, 10121 Turino, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; serviços de concepção e desen-

volvimento de «hardware» e «software» de computador na classe internacional 42.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068496

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/14

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.ª

[540] 商標 Marca : 

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

2012/07/30 85/690, 178 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/068497

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 聞雞起舞餐飲服務有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街62號地下A鋪喜鵲樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棗紅色，淺棗紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068498

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 美麗之匙專業美容有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街62號地下A鋪喜鵲樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美容、護膚服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068499

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha AMUSE (also trading as AMUSE Inc.)

 地址 Endereço : 20-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Discos compactos gravados; DVDs gravados; suportes de armazenamento gravados; fichei-

ros de música descarregáveis; discos acústicos; ficheiros de áudio descarregáveis; ficheiros 

de imagens descarregáveis; ficheiros de vídeo descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/02/16 2012-10948 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/068500

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha AMUSE (also trading as AMUSE Inc.)

 地址 Endereço : 20-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Fornecimento de música, áudio, imagens e vídeos através da internet ou de outras redes de 

comunicação e fornecimento de informações relacionadas com isso.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/02/16 2012-10948 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/068501

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : PLENUS Co., Ltd.

 地址 Endereço : 19-21, Kamimuta 1-chome, Hakata-ku, Fukuoka, 812-8580, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Refeições em caixas compreendendo refeições preparadas constituídas principalmente por 

arroz ou massas alimentícias; arroz cozido, bolinhos de arroz, talharim de trigo e talharim 

de trigo sarraceno pré-cozido, bolinhos chineses recheados, sanduíches, bolinhos chineses 

cozidos no vapor, sushi, bolas fritas de massa misturada com pequenos pedaços de polvo 

(takoyaki), pãezinhos cozidos no vapor recheados com carne picada mista, hambúrgueres, 

pizzas e cachorros quentes; empadas de carne, ravioli, chá, café e cacau, produtos de con-

feitaria, aperitivos, chocolate; produtos de confeitaria congelados, gelados, pudins, confei-

taria de geleias de frutos, pão, brioches, molho inglês, molhos de carne, ketchup, molho de 

soja, vinagre, misturas de vinagre, molho de soja para temperar (soba-tsuyu), molhos de sa-

lada, molhos brancos, maionese, molhos para carne assada, temperos de sabores deliciosos, 

preparações de cereais, nomeadamente aperitivos à base de cereais, cereais processados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, branca e amarela, tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068502

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : PLENUS Co., Ltd.

 地址 Endereço : 19-21, Kamimuta 1-chome, Hakata-ku, Fukuoka, 812-8580, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas; restaurantes; cafés; cantinas; catering; aluguer de 

aparelhos para cozinhar; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, branca e amarela tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068503

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : PLENUS Co., Ltd.

 地址 Endereço : 19-21, Kamimuta 1-chome, Hakata-ku, Fukuoka, 812-8580, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas; restaurantes; cafés; cantinas; catering; aluguer de 

aparelhos para cozinhar; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, azul e preta, tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/068504

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : GRAFF DIAMONDS LIMITED

 地址 Endereço : 29 Albemarle Street, W1S 4JA, London, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/02/17 51960/2012 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/068505

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 韻溢國際有限公司

   HOUSE YII INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心16樓3室

   Unit 03, 16/F Far East Finance CTR, 16 Harcourt Rd, Admiralty, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 



N.º 27 — 3-7-2013  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9363

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 襪褲；吊襪帶；內衣；緊身衣褲；胸罩；罩杯；胸罩襯墊；服裝；鞋；帽；長襪；手套（服裝）；圍

巾；服裝帶（衣服）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068506

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 映嘉娛樂有限公司

   CELESTIAL TIGER ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環都爹利街11號律敦治大廈7樓

   7/F Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 盒式錄影帶；錄音帶；密紋光碟（可讀記憶體）；錄音載體；電影膠片（已曝光）；錄音唱片；密

紋盤（音像）；錄影機；已曝光膠卷；電影膠片編輯用設備；電腦軟件（錄製好的）；磁性數據介

質；磁帶；照相機（攝影）；電影剪輯設備；錄音器具；磁片；光碟；資料處理設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068507

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 映嘉娛樂有限公司

   CELESTIAL TIGER ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環都爹利街11號律敦治大廈7樓

   7/F Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙或紙板製廣告牌；通知卡片（文具）；包裝用紙袋或塑膠袋（信封、小袋）；書簽；小冊子；書

籍；索引卡片（文具）；日曆；卡片；目錄冊；信封（文具）；夾子（文具）；紙張（文具）；賀卡；寫

字紙；雜誌（期刊）；筆記本；傳單；照片（印製的）；照相架；明信片；海報；印刷出版物；印刷

品；期刊；圖畫；紙或紙板製標誌牌；文具；書寫工具；包裝紙；紙板盒或紙盒；包裝用再生纖維

紙；包裝用黏膠纖維紙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068508

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15
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[730] 申請人 Requerente : 映嘉娛樂有限公司

   CELESTIAL TIGER ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環都爹利街11號律敦治大廈7樓

   7/F Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；郵購訂單形式的廣告；廣告材料出租；替他人預訂電訊服務；在通訊媒體上出租廣告時

間；貨物展出；直接郵件廣告；廣告傳播；樣品散發；文件複製；組織商業或廣告展覽；廣告宣

傳；資料通訊網絡上的在線廣告；戶外廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告稿的撰

寫；無線電廣告；替他人推銷產品；電視廣告；謄寫；廣告材料更新。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068509

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 映嘉娛樂有限公司

   CELESTIAL TIGER ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環都爹利街11號律敦治大廈7樓

   7/F Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 有線電視播放；電視播放；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；無線電廣播；電腦輔助資

訊和圖像傳送；衛星傳送；資訊傳送；電報傳送；電訊信息；光纖通訊；電傳業務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068510

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 映嘉娛樂有限公司

   CELESTIAL TIGER ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環都爹利街11號律敦治大廈7樓

   7/F Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 電影膠片的分配（發行）；電影製作及發行；錄影帶錄製；錄影帶編輯；電影劇本編寫；為藝術

家提供模特服務；錄音棚；演出；娛樂；組織教育或娛樂競賽；娛樂信息；現場表演；攝影棚出

租；廣播和電視節目製作；無線電文娛節目；電視文娛節目；組織表演（演出）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068511

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 在移動電話網絡和移動設備網絡使用的瀏覽器軟件和互聯網瀏覽器；在電腦網使用的瀏覽器

軟件；互聯網瀏覽器；用於瀏覽全球電腦網絡和安全網絡的軟件；用於存取、瀏覽和搜尋線上資

料庫的電腦程式；用於在電訊網絡中搜索在流動設備上使用的應用軟件的搜索引擎軟件；錄音

帶；電子筆記本；磁片；電腦軟件（錄製好的）；電子書；與電腦連用之電子遊樂器；與外接顯示

屏或監視器連用的遊戲機；唱片；動畫片；電腦網路用儲值卡；電腦；電腦鍵盤；電腦滑鼠；錄

有電腦程式之光碟；電子字典；數碼影音光碟；流動手提電話；金融卡；信用卡；電腦程式；電

腦硬體；網路儲存設備；網路硬體設備；網路通訊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068512

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 提供在移動網絡和互聯網下載電腦軟體的電腦服務；提供網站供檢索搜尋；電腦網絡及時間分

享服務；網站的設計、開發和維護；主持電腦網站（網站）；網絡服務器的出租；線上、互動或網

上電腦服務；提供網站供檢索搜尋；電腦程序編製；電腦程系統軟件服務；電腦程式和資料的

資料轉換；內聯網和線上資料庫的開發；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。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068513

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 福建酩悅酒業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門現代物流園區（保稅區）象興四路22號象嶼大廈1A之一 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；葡萄酒；白蘭地；劣等酒；威士忌；含酒精濃汁；含水果酒精飲料；朗姆酒；酒

精飲料（啤酒除外）；汽酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068514

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 甄雅芬

   IAN NGA FAN

 地址 Endereço : 澳門河邊新街259號至261號新福花園十八樓E座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 海味，乾貝，魚翅，乾鮑魚，罐頭鮑魚，魚膠，海參，臘腸，肉汁，醃漬、蜜餞、乾製的水果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068515

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 甄雅芬

   IAN NGA FAN

 地址 Endereço : 澳門河邊新街259號至261號新福花園十八樓E座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 花生糖、糖果類、杏仁餅類、中式餅類、西式餅類、蛋卷類、麵粉及穀類製品、蟲草雞精、冰糖

燕窩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068516

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州市八佰膳日式餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市番禺區市橋街大北路130號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）、咖啡館、自助餐廳、餐廳、飯店、餐館、快餐館、備辦宴席、酒吧、茶

館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068517

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : TWG Tea Company Pte Ltd

 地址 Endereço : 61 Kim Yam Road, Singapore 239362

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho e serviços de vendas a retalho on-line; vendas a retalho, ven-

das a grosso e serviços de distribuição relacionados com velas aromáticas, café, bebidas 

à base de café, chá, bebidas à base de chá, chá de fruta aromatizado, chá misturado, chá 

aromatizado, chá gelado, temperos, pacotes de chá, extractos de chá, essências de chá, 

chocolate, chocolate em barra, pastéis, gelo, gelado, sobremesas geladas, bolos, maçarão 

(pastelaria), bolachas, compotas, geleias para alimentos, farinhas e folhas secas, géneros 

alimentícios cozinhados ou preservados, bules de chá, chávenas e pires, jarros para leite, 

açucareiros e bacias, pratos, embalagens para alimentos; bolas de chá, caixas de chá, in-

fusores de chá, coadores de chá, louça de porcelana chinesa (excepto cutelaria), artigos de 

porcelana, cutelaria, artigos de prata, materiais impressos; a agregação para o benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o transporte dos mesmos) permitindo 

aos clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos através duma loja de 

vendas a retalho ou um armazém de venda a grosso ou um distribuidor ou através de um 

portal de mercadorias gerais na rede global de comunicações de mercadorias gerais ou 

através dum catálogo de mercadorias gerais por encomendas por correio ou por meios de 

telecomunicações; promoção on-line e publicidade on-line numa rede de computador e ser-

viços de lojas de venda a retalho; aconselhamento comercial e de gestão; serviços de acon-
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selhamento e consultoria relacionados com exibição de serviços para mercadoria; serviços 

de aconselhamento e consultoria para o estabelecimento e gestão de lojas de vendas a reta-

lho; serviços de franquia (compra de grupos, publicidade de grupos), serviços de consulto-

ria e gestão relacionados com franquias; fornecimento de aconselhamento técnico (negócios) 

e aconselhamento e assistência de gestão comercial no estabelecimento e funcionamento 

de boutiques de vendas de chá a retalho e salões de chá; serviços de aconselhamento e con-

sultadoria relacionados com os supramencionados; tudo incluído na classe 35.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068518

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Sumol + Compal Marcas, S.A.

 地址 Endereço : Estrada da Portela, n.º 9, Portela de Carnaxide, 2790-124 Carnaxide, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas, nomeadamente águas para beber, águas aromatizadas, águas minerais e gasosas 

e outras bebidas não alcoólicas; bebidas energéticas e bebidas para desportistas; bebidas 

refrigerantes, bebidas de frutos e bebidas gasosas de sumo de frutos; néctares; sumos de 

legumes e de plantas e sucos de plantas; xaropes para bebidas, concentrados, pós e outros 

preparados para o fabrico de bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068519

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso no tratamento do cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068520

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州紅谷皮具有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廣州市花都區新華街迎賓大道66號正盛商務大廈C座9層-01 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；仿皮；錢包（錢夾）；背包；旅行包；公文包；毛皮製覆蓋物；購物袋；鑰匙盒；行李箱；

運動包；支票夾（皮革製）；皮製帶子；皮製傢俱套；傘；手杖；皮製馬具；寵物服裝；香腸腸衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068521

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068522

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068523

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.ª
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[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/30 85/612,609 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/068524

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068525

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.ª

[540] 商標 Marca : 

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

2012/07/26 85/687,640 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/068526

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas, tudo incluído na classe 28.ª
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068527

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; óculos de sol; óculos reflectores ou antiencandeamento; óculos protectores para 

desporto; óculos de natação; estojos para óculos e óculos de sol; armações para óculos e 

óculos de sol; correntes para óculos e óculos de sol; cordões para óculos e óculos de sol; 

lupas, sendo óptica; programas gravados para jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; 

«software» de jogos electrónicos para dispositivos electrónicos portáteis; «software» de jo-

gos electrónicos para telefones celulares ou telemóveis; programas de jogos de computador; 

programas gravados para jogos electrónicos; cartuchos com jogos para uso com aparelhos 

de jogos electrónicos; cartuchos com jogos de computador; cartuchos com jogos de vídeo; 

discos de jogos de vídeo; manípulos («joysticks») de jogos de computador; carregadores 

para manípulos («joystick»); cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; ratos 

para máquinas de jogos de vídeo; simuladores para a direcção e o controlo de veículos; 

simuladores para treino desportivo; computadores pessoais; computadores portáteis («lap-

tops»); «software» gravado de computador; programas de computador, sendo «software» 

descarregável; malas e estojos ou bolsas adaptadas ou concebidas com formato para con-

ter computadores; estojos ou bolsas para computadores portáteis («laptops»); malas para 

transportar computadores portáteis («laptops»); almofadas para ratos; telefones móveis ou 

telemóveis; capas para telefones móveis ou telemóveis; suportes para telefones móveis ou 

telemóveis; malas e estojos ou bolsas adaptadas ou concebidas com formato para conter te-

lefones móveis ou telemóveis; cordões, fitas, fios, tiras, correia ou laços especialmente con-

cebidos ou adaptados como suportes para telemóveis, leitores MP3, máquinas fotográficas, 

máquinas de vídeo; óculos, óculos de sol, cartões magnéticos codificados; ímanes decorati-

vos; bolsas para cartões de crédito; tampões para os ouvidos para automobilistas; suportes 

para tampões para os ouvidos; ratos, sendo equipamento para processamento de dados; 

capacetes protectores; capacetes protectores para desporto; fatos de corrida automóvel à 

prova de fogo para fins de protecção; visores faciais para protecção contra acidentes, irra-

diação e fogo; luvas para protecção contra acidentes; balaclavas para protecção contra aci-

dentes, irradiação e fogo; sapatos para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; botas 

para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; dispositivos protectores para uso pes-

soal contra acidentes; casacos para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; coletes 

para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; calças para protecção contra acidentes, 

irradiação e fogo; CD-ROMs com corridas de carros e a história do fabrico do automóvel; 

DVDs com corridas de carros e a história do fabrico do automóvel; CD-ROMs com car-

ros e automóveis de alta competição; DVDs com carros e automóveis de alta competição; 

ficheiros de imagens descarregáveis; vídeos descarregáveis; publicações electrónicas des-

carregáveis; aparelhos de verificação de velocidade para veículos; aparelho de direcção 

automática para veículos; indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus dos veículos; 

reguladores de voltagem para veículos; gravadores de quilometragem para veículos; «kits» 
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mãos livres para telemóveis; chaves electrónicas para automóveis; unidades de controlo do 

sistema centralizado de fecho para veículos; aparelho de navegação para veículos, sendo 

computadores a bordo; acumuladores electrónicos para veículos; baterias eléctricas para 

veículos; gravadores ou registadores de quilómetros para veículos; rádios para veículos; 

aparelhos de controlo remoto; cabos de arranque para motores; termóstatos para veículos; 

triângulos de sinalização de avaria para veículos, tudo incluído na classe 9.ª

[540] 商標 Marca : 

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

2012/02/21 MO2012C000108 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/068528

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis; carros; carros de corrida; carros motorizados; carros desportivos; carroçaria 

para veículos; chassis para veículos; capôs para veículos; pára-choques para veículos; moto-

res, eléctricos, para veículos terrestres; motores para veículos terrestres; motores de accio-

namento para veículos terrestres; motores para veículos terrestres; guarda-lamas; espelhos 

retrovisores; volantes para veículos; janelas para veículos; pára-brisas; travões para veícu-

los; tampões para o tanque de gasolina de veículos; buzinas para veículos; estofos para veícu-

los; cárteres para componentes de veículos terrestres, excepto para motores; rodas para au-

tomóveis; jantes para rodas de veículos; pneus das rodas de veículos; pneus de automóveis, 

pneus pneumáticos; assentos para veículos; assentos de corrida para automóveis; tejadilhos 

solares para automóveis; tetos para veículos terrestres; viseiras do sol (partes ou peças 

para automóveis); cinzeiros (partes ou peças para automóveis); suportes de vidro (partes 

ou peças para automóveis); gavetas de tabliê ou painel de instrumentos (partes ou peças 

para automóveis); portinhola do tabliê ou painel de instrumentos (partes ou peças para 

automóveis); compartimentos para luvas (partes ou peças para automóveis); porta-luvas 

(partes ou peças para automóveis); capas ou coberturas para compartimento de bagagem 

(partes ou peças para automóveis); capas para assentos de veículos; persianas ou estores 

adaptados para automóveis; capas para volantes de veículos; pinhões de roda livre para veí-

culos terrestres; apoios de cabeça para assentos de veículos; apoios de braços para assentos 

de veículos; suportes para transporte de esquis para carros; limpa pára-brisas; coberturas 

para veículos (com formato); isqueiros para charuto para automóveis; bicicletas; triciclos; 

trenós de pé; trenós (veículos); cintos de segurança para assentos de veículo; correias ou 

arnés de segurança para assentos de veículo; sacos ou almofada de ar «airbags» (dispositivos 

de segurança para automóveis); interruptores de desactivação de sacos ou almofada de ar 

«airbags» para automóveis; dispositivos antiderrapantes para pneus de veículos; cintos de 

segurança para crianças, para veículos; dispositivos contra roubo para veículos; carrinhos 

de bebé (assentos de bebé); cadeiras ou carrinhos de empurrar de bebé, tudo incluído na 

classe 12.ª

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

2012/02/21 MO2012C000108 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/068529

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos (vestuário); casacos e blusões com mangas e sem mangas; blusões, casacos reversí-

veis; casacos de chuva, casacos e blusões de couro, casacos acolchoados; casacos resistentes 

ao vento; casacos impermeáveis; dólmans («stuff jackets») (vestuário); blusões de penas; ca-

sacos de desporto; casacos de esqui; coletes; blusões resistentes ao vento; sobretudos; casa-

cos compridos; gabardinas, anoraques; casacos de malha ou lã («cardigans»); pulôveres; ca-

misas, «T-shirts»; camisas com gola («pólo shirts»); blusas; camisolas («sweatshirts»); calças 

de treino; camisolas («sweaters»); jardineiras; camisolas de malha, lã ou algodão («jerseys») 

(vestuário); camisolas de malha, lã ou algodão de desporto; calças; calções, calções tipo 

bermudas; calças de ganga («jeans»); saias; macacões; fatos de correr, calças de fatos de 

treino; fatos de treino; fatos de exercício; fatos de corrida de automóveis não de natureza de 

roupa protectora; fatos; vestidos; corpetes; suspensórios; fitas e bandas de pulso (vestuário); 

vestuário de praia; fatos de banho; fatos de natação; calções de banho; calções de natação; 

fatos de banho de duas peças («bikini»); roupões de banho; ceroulas; cuecas (vestuário); 

cuecas tipo calção («boxer shorts»); cuecas justas (roupa interior); cuecas de senhora; cue-

cas tipo g-strings («g-strings»); pijamas; jardineiras para bebé; fatos de treino para crianças; 

fatinhos inteiros de corrida para bebé; macacões; enxovais (vestuário); babetes, não em 

papel; meias; sapatos; calçado de desporto; sapatos de ginástica; sapatilhas; chinelas; san-

dálias, botas; cachecóis; bandanas (lenços de pescoço); lenços de seda (vestuário); gravatas, 

luvas (vestuário); luvas de condução; cintos (vestuário); bonés; chapéus; viseiras e palas de 

sol (vestuário); boinas; fitas para a cabeça (vestuário); capuchos (vestuário), tudo incluído 

na classe 25.ª

[540] 商標 Marca : 

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

2012/02/21 MO2012C000108 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/068530

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de diversão adaptados para uso com um ecrã externo ou monitor; aparelhos de 

diversão adaptados para uso com um ecrã externo ou monitor para serem utilizados em 

parques de diversão; aparelhos para jogos adaptados para uso com um ecrã externo ou 

monitor; máquinas de jogos de vídeo para uso com televisões; máquinas de jogos de vídeo; 
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conjuntos de jogos de televisão; aparelhos para jogos; máquinas de diversão automáticas e 

de pré-pagamento; máquinas de diversão, sem serem as concebidas para serem adaptadas 

para uso com aparelhos de televisão e com um ecrã externo ou monitor; aparelhos para 

jogar jogos de vídeo; aparelhos de bolso para jogar jogos de vídeo; jogos de vídeo de bolso; 

jogos electrónicos de bolso; jogos de vídeo portáteis; jogos electrónicos portáteis; brinque-

dos electrónicos portáteis; unidades portáteis para jogar jogos de vídeo; máquinas de jogos 

de vídeo autónomas; equipamento de jogos de computador; volantes para computadores 

pessoais («PCs») com sistemas de mudanças duplos; consolas de jogos electrónicos adap-

tadas para uso com um ecrã externo ou monitor; auriculares usados exclusivamente para 

ligação a jogos portáteis; modelos de veículos à escala; modelos de carros à escala; modelos 

de carros de corridas à escala; modelos de veículos de corridas à escala; silhuetas de mo-

delos de carros de corridas; réplicas de tamanho real de carros de brinquedo; réplicas de 

tamanho real de veículos de brinquedo; réplicas de tamanho real de volantes de brinquedo; 

modelos de resina que caracterizam cenas de corridas; modelos de automobilistas à escala; 

modelos de equipas de corridas à escala; brinquedos de construção de veículos; camiões 

de brinquedo; veículos de brinquedo; pistas de corrida de carros de brinquedo; volantes de 

brinquedo; veículos de puxar de brinquedo; camiões com carros de brinquedos; «karts» a 

pedal de brincar para crianças; carros de brinquedo de pedais ou que funcionam a pilhas 

para crianças andarem; carros de pedais ou que funcionam a pilhas para crianças; «go-

-karts» de pedais ou que funcionam a pilhas para crianças; paragens para substituição de 

pneus e reabastecimento «pit-stops» de corridas (brinquedos); pistas de corridas (brinque-

dos); camiões de brinquedo; reboques de brinquedo para transporte de carros; veículos de 

brinquedo controlados por rádio; carros de brinquedo controlados por rádio; estações de 

serviço de gasolina de brinquedo; garagens de carros de brincar; espaços de exposições 

para carros de brinquedo; telefones de brinquedo, brinquedos de peluche; volantes de pelú-

cia; ursos de peluche; cartas de jogar; varas para fãs e para entretenimento (artigos de no-

vidade); varas de brinquedo para fãs e para entretenimento em forma de bandeiras (artigos 

de novidade); cordões, fitas, fios, tiras, correia ou laços para brinquedos, tudo incluído na 

classe 28.ª

[540] 商標 Marca : 

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

2012/02/21 MO2012C000108 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/068531

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizadados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expon-

do uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros  

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.ª
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068532

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assessoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068533

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 
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corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de compu-

tador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «inter-

net»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com 

todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068534

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 
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e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068535

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack  

bar e serviços de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068536

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados da pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068537

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068538

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15
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[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assessoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068539

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 
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de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de compu-

tador da «internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «inter-

net»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com 

todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068540

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 
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cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068541

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack 

bar e serviços de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068542

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados da pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068543

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizadados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expon-

do uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros  

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068544

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 
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agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assessoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068545

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de compu-

tador da «internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «inter-

net»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com 

todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068546

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados in-

formáticas, 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 similares a dinheiro; jogos de computador 

e jogos 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 

distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de fil-

mes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de 

entretenimento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entre-

tenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revis-

tas 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 acessó-

rios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; 

serviços de mediação para aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diver-

são, parques temáticos, 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 

desportivos, educativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; for-

mação 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 compe-

tições 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; 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 rea-

lização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

[540] 商標 Marca : 



N.º 27 — 3-7-2013  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9385

[210] 編號 N.º : N/068547

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack 

bar e serviços de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take-

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de cate-

ring para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, 

coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida 

e serviços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exi-

bições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, 

consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068548

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados da pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.ª

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068549

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizadados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expon-

do uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros  

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068550

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assessoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068551

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-
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mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de compu-

tador da «internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «inter-

net»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com 

todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068552

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-
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guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreati-

vos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; ser-

viços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068553

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack 

bar e serviços de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068554

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15
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[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados da pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068555

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizadados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expon-

do uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros  

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068556

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 
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agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068557

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de compu-

tador da «internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «inter-

net»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com 

todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068558

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados in-

formáticas, 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 similares a dinheiro; jogos de computador 

e jogos 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 

distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de fil-

mes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de 

entretenimento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entre-

tenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revis-

tas 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 acessó-

rios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; 

serviços de mediação para aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diver-

são, parques temáticos, 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 

desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; for-

mação 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 compe-

tições 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; 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 rea-

lização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068559

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack 

bar e serviços de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068560

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados da pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.ª

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068561

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizadados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expon-

do uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068562

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assessoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068563

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turísti-

ca; serviços de porteiro, serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); servi-
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ços de aconselhamento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções 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 

tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, ins-

pecção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a 

sua conservação e guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e 

produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a 

tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte 

de bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, 

terminais marítimos ou aéreos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, fun-

cionamento dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da 

sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços 

relacionados com a locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aero-

naves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem e garagem ou lugar de garagem; 

reboque, abrigo e estacionamento 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 fornecido «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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068564

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-
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guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreati-

vos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; ser-

viços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068565

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack 

bar e serviços de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068566

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15
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[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados da pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados da pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068567

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizadados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expon-

do uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros  

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068568

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 
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agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assessoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068569

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002 Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de compu-

tador da «internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «inter-

net»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com 

todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068570

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068571

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bar, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack 

bar e serviços de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068572

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.ª

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068573

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068574

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068575

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-
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mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de compu-

tador da «internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «inter-

net»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com 

todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068576

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-
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guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068577

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bar, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack 

bar e serviços de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068578

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15
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[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068579

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizadados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expon-

do uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros  

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068580

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacifos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 
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compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assessoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068581

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de compu-

tador da «internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «inter-

net»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com 

todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068582

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15



N.º 27 — 3-7-2013  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9405

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068583

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited
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 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bar, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack 

bar e serviços de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068584

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 – 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068585

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/15

[730] 申請人 Requerente : 澳門金芙蓉免稅品集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門北京街126號怡德商業中心15樓A及B座 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務，出入口服務，零售服務，批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068586

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : 盧慧珍

   Lou Wai Chan

 地址 Endereço : 澳門飛能便度街54號C/4 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，蜂蜜，糖

漿，發酵粉，調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068587

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068588

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland
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 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068589

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068590

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068591

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068592

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068593

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068594

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068595

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068596

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068597

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Químicos usados na indústria e ciência.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068598

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068599

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16
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[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários, e produtos sanitários para fins médicos; gessos, 

materiais para pensos; desinfectantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068600

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais (incluídos na classe 16.ª); material impresso; 

material para encadernação; fotografias; material de papelaria; materiais de instrução (ex-

cepto aparelhos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068601

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços de gestão comercial; administração de empresas; trabalho de escritó-

rio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068602

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16
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[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Armazenamento, distribuição, entrega e embalagem de preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068603

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Mundipharma AG

 地址 Endereço : St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020, Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos e veterinários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068604

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Anheuser-Busch InBev S.A.

 地址 Endereço : Grand-Place 1, 1000 Brussels, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Alojamento temporário e fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de refeições 

e bebidas preparadas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, preta, branca, castanha, amarela e bege conforme represen-

tado na figura.

[210] 編號 N.º : N/068605

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : 上海老鳳祥有限公司 
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 地址 Endereço : 中國上海市南京東路432號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理輔助；工商管理輔助；飯店商業管理；進出口代理；拍賣；替他人推銷；採購（替

其他企業購買商品或服務）；市場營銷；特許經營的商業管理；外購服務（商業輔助）；電話市

場營銷；組織商業或廣告交易會；貴重金屬及其合金、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、鐘錶和計時儀器零售；貴重金屬及其合金、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、鐘錶和計時儀器批發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068606

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : ROSY SINO LIMITED

 地址 Endereço : P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, cremes, leites, loções, geles, pós e sérum para o rosto, corpo e mãos; batons, 

brilho para os lábios, geles para os lábios e bálsamos para os lábios; máscara para as pesta-

nas; produtos tonificantes; preparações para maquilhagem; preparações para desmaquilha-

gem; preparações cosméticas com fins de emagrecimento, branqueamento e modelação do 

rosto e do corpo; preparações bronzeadoras; preparações auto-bronzeadoras; protectores 

solares; preparações de descamação e esfoliação para serem usadas no rosto e no corpo; 

cremes, leites, loções, geles, pós e séruns não medicinais para a remoção do acne; cremes, 

leites, loções, geles, pós e séruns não medicinais para o controlo e remoção do sebo facial; 

hidratantes para o rosto e corpo; removedores de manchas; minimizadores de poros; lápis 

cosméticos; preparações para os cuidados das unhas; verniz para cuidado das unhas; verniz 

para as unhas; unhas falsas; pestanas falsas; cotonetes, algodão e toalhetes com fins cosmé-

ticos; preparações para barbear; champôs; produtos amaciadores de cabelos; geles, pulve-

rizadores («sprays»), mousses e bálsamos para pentear e cuidar dos cabelos; lacas para os 

cabelos; preparações de coloração e descoloração de cabelos; preparações para encaracolar 

e ondular permanentemente os cabelos; preparações para alisar os cabelos; preparações e 

substâncias para os cuidados de pele e dos cabelos; máscaras de beleza; leites de limpeza 

com fins de toilete, óleos com fins de toilete, pós de talco com fins de toilete; pulverizado-

res à base de água mineral para o rosto para uso cosmético; geles de duche; preparações 

para lavagem do corpo; produtos para o corpo; produtos de manicura; leites, geles e óleos 

bronzeadores e para depois de exposição solar; desodorizantes para o corpo; perfumaria; 

água de toilete; óleos essenciais; loções e cremes de aromaterapia para uso cosmético; óleos 

aromáticos e substâncias aromáticas para uso cosmético; sabões; anti-transpirantes; pastas 

de dentes; preparações para o cuidado dos dentes; produtos cosméticos para o cuidado da 

pele; pedras-pomes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068607

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : ROSY SINO LIMITED

 地址 Endereço : P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, preparações medicinais e preparações e substâncias à base 

de ervas para os cuidados da pele, cuidados dentários, e cuidados do cabelo para uso me-

dicinal; preparações farmacêuticas para o tratamento da caspa; preparações medicinais e 

dermatológicas para controlar o peso ou para fins emagrecimento; preparações medicinais 

e dermatológicas para o refinamento do corpo e obtenção de uma melhor forma física; 

medicamentos fitoterápicos; substâncias dietéticas e tónicos adaptados para uso medicinal; 

suplementos alimentares e/ou componentes dos mesmos para uso medicinal; vitaminas, mi-

nerais, fibras de plantas comestíveis, proteínas e vitaminas, minerais, fibras de plantas co-

mestíveis e/ou preparações à base de proteínas para uso como ou em suplementos alimen-

tares; vinhos medicinais; preparações farmacêuticas feitas a partir de ou contendo ginseng, 

lingzhi, ninhos de aves e/ou aloé vera; suplementos para os cuidados de saúde para uso me-

dicinal; preparações de geleia real; suplementos nutricionais para fins medicinais; bebidas 

e preparações para bebidas contendo vitaminas, minerais, fibras e suplementos dietéticos 

para fins medicinais; preparações e substâncias farmacêuticas, medicinais, fitoterápicas, 

dietéticas ou nutricionais em forma de pastilhas, cápsulas, comprimidos, líquido, geleia, 

pó, pomada, creme ou loção para uso medicinal; preparações e substâncias para o contro-

lo do peso, emagrecimento, refinamento do corpo ou melhoria da forma física em forma 

de pastilhas, cápsulas, comprimidos, líquido, geleia, pó, pomada, creme ou loção para uso 

medicinal; produtos medicados para a lavagem da pele, produtos desinfectantes para fins 

higiénicos; pensos higiénicos, toalhas higiénicas, toalhetes higiénicos, calcinhas higiénicas, 

tecidos impregnados com loções farmacêuticas; fraldas para cuidados de incontinência.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068608

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : ROSY SINO LIMITED

 地址 Endereço : P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços retalhistas, de venda por grosso e de distribuição (através de lojas físicas, via tele-

comunicações e através da world wide web), em relação a cosméticos, cremes, leites para 

aplicação externa, loções para aplicação externa, geles para aplicação externa, pós para 

aplicação externa, batons, máscaras para as pestanas, tónicos, maquilhagem, preparações 

de maquilhagem, preparações de desmaquilhagem, preparações cosméticas para fins de 

emagrecimento, preparações para bronzeamento, lápis cosméticos, preparações para os 

cuidados das unhas, vernizes para os cuidados das unhas, vernizes para as unhas, unhas 

postiças, cotonetes para fins cosméticos, algodão para fins cosméticos, preparações para 

barbear, champôs, produtos condicionadores para o cabelo, geles para pentear e para os 

cuidados do cabelo, aerossóis para pentear e para os cuidados do cabelo, mousses para pen-

tear e para os cuidados do cabelo, bálsamos para pentear e para os cuidados do cabelo, la-

cas para o cabelo, preparações para coloração e descoloração do cabelo, preparações para 

encaracolar e ondular permanentemente os cabelos, preparações e substâncias para os cui-

dados de pele, preparações e substâncias para os cuidados dos cabelos, máscaras de beleza, 

artigos de toilette, pulverizadores à base de água mineral para fins cosméticos, geles de du-

che, preparações para lavagem do corpo, produtos para os cuidados do corpo, produtos de 

manicura, produtos para bronzeamento da pele e para depois da exposição solar, geles e 

óleos, desodorizantes para o corpo, perfumaria, água de toilete, óleos essenciais, sabões, 

anti-transpirantes, pastas de dentes, preparações para o cuidado dos dentes, preparações 

para a limpeza dos dentes, dentífricos, cosméticos para uso na pele, pedras-pomes, produ-

tos farmacêuticos e medicinais para os cuidados da pele e do cabelo, preparações farma-

cêuticas para o tratamento de caspa, preparações e produtos farmacêuticos e higiénicos, 

preparações medicinais para fins de emagrecimento, substâncias dietéticas para uso medi-

cinal, alimentos medicinais para bebés, desinfectantes, fungicidas, sabonetes medicinais, 

produtos medicinais de tratamento do cabelo, preparações medicinais para banhos, cosmé-

ticos medicinais para os cuidados da pele, suplementos alimentares para a saúde, extractos 

de ervas, pomadas para queimaduras solares para fins farmacêuticos, preparações para 

queimaduras solares para fins farmacêuticos, medicamentos para fins dentários, garrafas, 

escovas, estojos de pentes, pentes, pentes para o cabelo, utensílios cosméticos, aparelhos de 

desodorização para uso pessoal, escovas para as sobrancelhas, aparelhos para a remoção 

da maquilhagem, escovas de unhas, esfregões para fins de limpeza, pulverizadores de per-

fume, vaporizadores de perfume, pós compactos, borlas para pó-de-arroz, escovas para es-

fregar, esponjas para fins cosméticos, borlas para o rosto, esponjas para o rosto, escovas in-

corporando uma pedra-pomes, ferramentas e implementos manuais (operados manualmen-

te), talheres, máquinas de barbear, máquinas para cortar a barba, abridores de garrafas, 

abre-latas, alicates para cutículas, pinças para cutículas, cortadores, ferramentas de corte, 

corta- unhas, extractores de unhas, polidores de unhas, máquinas para cortar o pelo de 

animais, máquinas de cortar o cabelo para uso pessoal, utensílios manuais para ondular o 

cabelo, pinças para remoção do cabelo, pinças para curvar as pestanas, pinças para as so-

brancelhas, limas para unhas, extractores de unhas eléctricos, alicates de unhas, limas para 

agulhas, enfia-agulhas, conjuntos de pedicura, conjuntos de manicura, estojos para lâminas 

de barbear, lâminas de barbear, máquinas de barbear eléctricas e não eléctricas, máquinas 

de barbear para homens, máquinas de barbear para senhoras, pinças para encaracolar, es-

tojos para barbear, tesouras, instrumentos de afiar, colheres, pulverizadores, carimbos (fer-

ramentas manuais), pinças para açúcar, serviços de mesa, abre-latas, cortadores de carne e 

vegetais, facas, trituradores e máquinas de corte, garfos, facas, quebra-nozes, aparelhos e 

instrumentos médicos, aparelhos e instrumentos dentários, biberões, caixas e outros aces-

sórios para biberões; chupetas para bebés [tetinas], incubadoras para bebés, ligaduras, co-
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bertores eléctricos para fins médicos, preservativos, contraceptivos não químicos, apare-

lhos dentários, chupetas, cotonetes para ouvidos, aparelhos de massagem estética, tetinas 

para biberões, válvulas para biberões, biberões, suportes para pés chatos, calçado ortopé-

dico, «fórceps», luvas para massagem, luvas para fins médicos, dispositivos auxiliares de 

audição para surdos, protectores auditivos, aparelhos terapêuticos de ar quente, sacos para 

gelo para fins médicos, aparelhos de massagem eléctricos e não eléctricos e respectivas pe-

ças para massajar ou fazer vibrar partes do rosto e do corpo, papel, cartão, produtos feitos 

de papel e cartão, revistas, livros, folhetos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálo-

gos, calendários, etiquetas de preço, rótulos de preços, matéria impressa, material para en-

cadernação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria ou para uso domésti-

co, material de instrução e de ensino (excepto aparelhos), matérias plásticas para embala-

gem, sacos de transporte em papel, cartão e plástico, cintas de maternidade, colchões de 

parto; artigos ortopédicos, almofadas abdominais, almofadas de aquecimento [almofadas], 

almofadas soporíferas para insónias, pegas para fio dental, termómetros, bacias sanitárias, 

anéis de dentição, implantes cirúrgicos, instrumentos cirúrgicos para perfurar as orelhas, 

pinos pré-esterilizados para perfurar as orelhas, aspiradores nasais, kits de teste para diag-

nósticos médicos, seringas para injecções e agulhas para uso médico, máscaras para o rosto 

descartáveis, colchões terapêuticos, vaporizadores para fins médicos, aparelhos de ilumina-

ção, aparelhos de aquecimento, aparelhos para produção de vapor, aparelhos para secagem, 

aparelhos de ventilação, aparelhos de abastecimento de água, aparelhos para fins sanitá-

rios, aparelhos de ar condicionado, aparelhos desodorizantes do ar, aparelhos e máquinas 

de purificação do ar, aquecedores para banhos, aquecedores de cama, aparelhos de arrefe-

cimento líquido, cobertores eléctricos, filtros de café eléctricos, máquinas de café, cafetei-

ras, torrefactores de café, recipientes de refrigeração, fogões, aparelhos e instalações de co-

zedura, utensílios de cozinha, instalações de arrefecimento para o tabaco, almofadas de 

aquecimento [almofadas], reguladores de tiragem [aquecimento], aparelhos para desinfec-

ção, distribuidores de desinfectantes para casas de banho, aparelhos de destilação, secado-

res de cabelo, filtros para água potável, lâmpadas eléctricas, ventoinhas eléctricas, aquece-

dores eléctricos para biberões, autoclismos, congeladores, torrefactores de frutos, isqueiros 

a gás, aparelhos de secagem das mãos para casa de banho, acessórios de ar quente para o 

banho, fornos de ar quente, pratos quentes, botijas de água quente, humidificadores, gelei-

ras, arcas frigoríficas, máquinas e aparelhos de gelo, chaleiras eléctricas, candeeiros, lan-

ternas, lâmpadas, fornos microondas, instalações para arrefecimento de leite, aquecedores 

de pratos, holofotes de bolso, tochas de bolso, aquecedores de bolso, panelas de pressão 

eléctricas para cozedura, radiadores eléctricos, tomadas para lâmpadas eléctricas, colecto-

res solares [aquecimento], torradeiras, aparelhos de cozedura/cozedura em forno, panelas 

de aquecimento, aquecedores de água, aparelhos e máquinas para purificação de água, es-

terilizadores de água, acessórios de vestuário, cintos, alfinetes, relógios, joalharia, óculos 

de sol, brincos, pulseiras, colares, laços para o cabelo, ganchos para o cabelo, envoltórios 

para o cabelo, varetas para o cabelo, botões-de-punho, porta-gravatas, isqueiros, canetas, 

canetas de tinta permanente, sacos, couro e imitações de couro, produtos de couro e imita-

ções de couro, peles de animais, peles, baús, sacos de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-

-de-sol, bengalas, porta-moedas e carteiras de bolso, estojos, bagagem, bolsas, pastas de 

executivo, mochilas, sacos para vestuário, sacos de compras, faixas de couro, bandoleiras, 

cintos, bengalas, estojos para cartões [porta-notas], coleiras para animais, estojos para cha-

ves, estojos de toilete, açaimes, sacolas escolares, pegas de malas, malas, conjuntos de via-

gem, capas para chapéus-de-chuva, pegas para chapéus-de-chuva, bengalas-assentos, cor-

reias para bagagem, sacos de praia, pastas para documentos, malas de mão, tiras de couro, 

bastões de montanhismo, caixas de música, sacos de rede para compras, mochilas de cam-

pismo, sacos escolares, sacos, revestimentos para móveis em couro ou imitações de couro, 
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armações de sacos de mão, sacolas (sling bags) para transportar crianças, porta-batons, 

compactos de pó-de-arroz, sacos cosméticos, acessórios para uso cosmético, instrumentos 

para aplicar cosméticos, vestuário, calçado, chapelaria, café, chá, cacau, açúcar, arroz, ta-

pioca, sagu, sucedâneos de café, farinha e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e 

confeitaria, gelados comestíveis, suplementos nutricionais e dietéticos não medicinais ou 

preparações alimentares para fins de saúde e beleza, alimentos nutritivos vendidos sob a 

forma pronto-a-comer, vitaminas, minerais, preparações de café, chá em sacos de chá, fo-

lhas de chá, pó de chá, chá em forma de cristal ou xarope, «congee» ou misturas de «con-

gee», mel, xarope de melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos 

(condimentos), especiarias, cervejas, águas minerais, águas gasosas, bebidas não alcoólicas, 

bebidas de frutos, sumos de frutos, bebidas não-medicinais, águas, águas gasosas, concen-

trados e xaropes para fazer bebidas, preparações para fazer bebidas; serviços de venda por 

grosso, venda a retalho e distribuição on-line em relação a todos os produtos supracitados; 

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

clientes ver e adquirir os produtos comodamente a partir de uma website de mercadorias 

em geral na internet e num ponto de venda por grosso; a reunião, para o benefício de ter-

ceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e adquirir os produtos 

comodamente a partir de um catálogo de mercadorias em geral por correspondência ou por 

meios de telecomunicações; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos, permitindo aos clientes ver e adquirir os produtos comodamente a partir de lojas 

retalhistas; serviços de publicidade; promoção de vendas e serviços de marketing; serviços 

de agências de importação e exportação; serviços de agência de compra e venda; selecção 

de produtos e aquisição de produtos para indivíduos e empresas; serviços de gestão de ne-

gócios; serviços de administração de negócios; serviços de consultadoria relacionados com 

franchising.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068609

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; circuitos electrónicos, discos 

magnéticos, discos ópticos, discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, car-

tuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs armazenando programas para aparelhos de jogos 

de vídeo de consumo; meios de armazenamento contendo programas para máquinas de jo-

gos de vídeo de consumo; programas para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal 

líquido; circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos óptico magnéticos, 

fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs armazenando 

programas para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; meios de armaze-

namento contendo programas para aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líqui-

do; programas para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; circuitos electró-
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nicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, cartões 

ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs armazenando programas para máquinas 

de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; meios de armazenamento contendo progra-

mas para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; programas informáticos 

descarregáveis; programas de jogos para computadores; programas informáticos; circuitos 

electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos óptico magnéticos, fitas magnéticas, 

cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e meios de armazenamento con-

tendo programas para computadores; computadores portáteis; computadores; monitores 

para computadores; controlos remotos para computadores; terminais portáteis para exi-

bição de publicações electrónicas; aparelhos e máquinas electrónicas e respectivas peças; 

cartões de memória flash; módulos de memória; discos ópticos (virgens), discos magnéticos 

(virgens), discos compactos (virgens), e cartões magnéticos (virgens); programas de jogos 

para telemóveis; telemóveis; correias para telemóveis; peças e acessórios para telemóveis; 

máquinas fotográficas digitais; câmaras de vídeo; leitores de DVD; gravadores de DVD; 

controlos remotos para gravadores e leitores de DVD; controlos remotos para gravadores 

e leitores de discos de vídeo; controlos remotos para dispositivos de gravação; leitores de 

áudio; gravadores de áudio; aparelhos portáteis para gravação e reprodução de música; 

aparelhos portáteis para gravação e reprodução de vídeo; outros aparelhos para gravação 

e reprodução de vídeo; monitores para receptores de televisão; receptores de televisão 

[televisores] e transmissores de televisão; controlos remotos para receptores de televisão 

[TV]; sintonizadores de televisão; controlos remotos para aparelhos de rádio; máquinas e 

aparelhos de telecomunicações; discos compactos gravados; discos acústicos; metrónomos; 

circuitos electrónicos e CD-ROMs contendo programas de desempenho automático para 

instrumentos musicais electrónicos; arquivos de música descarregáveis; filmes cinemato-

gráficos impressionados; filmes de diapositivos impressionados; molduras para diapositivos; 

arquivos de imagens descarregáveis; discos de vídeo e fitas de vídeo gravadas; publicações 

electrónicas; pedómetros; outras máquinas e instrumentos de medida e de ensaio; câmaras; 

máquinas e aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinematográficos; máquinas e 

aparelhos ópticos; baterias e pilhas; baterias recarregáveis; óculos (lunetas e óculos de pro-

tecção).

[540] 商標 Marca : 

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

2012/05/31 2012-043467 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/068610

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; controlos para máquinas de jogos de vídeo 

de salão de jogos; monitores para máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; peças e 

acessórios para máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; aparelhos de jogos de vídeo 

de consumo com funções de câmara; aparelhos de jogos de vídeo de consumo; comandos e 

«joysticks» para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; películas de protecção para con-
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trolos de jogos de vídeo de consumo; auriculares para jogos de vídeo de consumo; micro-

fones para jogos de vídeo de consumo; monitores para jogos de vídeo de consumo; adapta-

dores de AC (corrente alternada) para jogos de vídeo de consumo; peças e acessórios para 

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal 

líquido; películas de protecção para ecrãs de cristal líquido para aparelhos de jogos portá-

teis com ecrãs de cristal líquido; adaptadores de AC (corrente alternada) para aparelhos de 

jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; peças e acessórios para aparelhos de jogos por-

táteis com ecrãs de cristal líquido; brinquedos de jogos de cartas e respectivos acessórios; 

outros brinquedos; máquinas e aparelhos de entretenimento para uso em parques de diver-

são; brinquedos para animais de estimação; bonecas; «go games»; cartas de jogar japonesas 

(«Utagaruta»); xadrez japonês (jogos de «Shogi»); jogos de cartas e seus acessórios; jogos 

de dados; jogos de dados japoneses («Sugoroku»); copos para jogos de dados; jogos de da-

mas chineses; jogos de xadrez; damas (jogos de damas); aparelhos de prestidigitação; jogos 

de dominós; cartas de jogar; cartas de jogar japonesas («Hanafuda»); «mah-jong»; apare-

lhos e máquinas de jogos; equipamentos de bilhar; equipamento desportivo; equipamento 

de pesca; utensílios para a captura de insectos.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/05/31 2012-043467 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/068611

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : DAIKEN CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Inami, Nanto City, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos de me-

tal comum; ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tubos de me-

tal; cofres; artigos de metal comum não incluídos noutras classes; minérios; materiais para 

construção de metal; materiais de metal para tectos; placas de metal para tectos; painéis 

de construção de metal; materiais de metal para chão; placas de construção para o chão; 

materiais de metal para paredes; materiais de metal para telhados; placas de construção de 

metal; telhas de metal para construção; suportes de metal para construção; campainhas de 

porta, não eléctricas; materiais de metal incorporados em mobiliário; prateleiras de metal 

incorporadas em mobiliário; materiais de metal para unidades de armazenamento; divisões 

de metal; portões de metal; portas de metal; portas desdobráveis de metal; portas isola-

doras de som de metal; portas de correr de metal; painéis para portas de metal; molduras 

de metal para construção; molduras para portas de metal; molduras de metal para janelas; 

acessórios de janelas de metal; rolo de faixa de metal; acessórios de porta de metal; rolos 

de metal para portas; corredores de metal para portas de correr; puxadores de porta de me-

tal; botões de metal; batentes de porta de metal; fechaduras de porta, não eléctricas; grades 

de metal para portas; seguradores de metal para portas; seguradores de metal para portões; 

molas para portas, não eléctricas; escadas de metal; degraus (peças de escadas) de metal; 

corrimões de metal; barras de metal para grades; condutas de metal para ventilação e ins-
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talações de ar condicionado; grades de metal para construção; ripas de metal; dobradiças 

de metal; materiais de metal refractores para a construção; armações de metal para cons-

trução e edifícios; anilhas de metal para janelas; acessórios para construção ou móveis de 

níquel-prata; acessórios de metal para construção; artigos metálicos de quinquilharia, pe-

quenos; acessórios de metal para móveis; corta pregos; pregos; cunhas, cavilhas, e calços de 

metal; anilhas de metal; porcas de metal; parafusos de metal; roscas; tachas de metal; fichas 

de metal; parafusos de metal; rebites de metal; ligações de metal; fivelas de metal comum 

(quinquilharia); parafusos com porca de metal para portas; rolamentos de metal; rolamen-

tos de metal para móveis; chaves; aros de metal comum para chaves; cadeados; fechaduras 

de metal, sem ser eléctricas; cabides de metal para roupa; ganchos de parede de metal para 

canos; ganchos de metal para roupeiros; ganchos de metal para chapeleiras; ponteiras de 

metal; ponteiras de metal para puxadores; cofres; peças de metal pré-fabricadas para as-

semblar na construção; escadotes de metal; escadas de metal; juntas de metal para canos; 

anilhas de metal; reservatórios de metal para líquidos; tanques de metal; contentores de 

metal (armazenamento, transporte); recipientes de metal para embalar; tampões metálicas 

para embalagens de metal industriais; tampas e tampões de metal, para embalagens de me-

tal industriais; selos para selar de metal para recipientes; paletes de metal; mesas giratórias 

para carregamentos; tabuleiros para carregamentos; guinchos de metal; molas (ferramenta 

de metal); válvulas de metal, excepto peças de máquinas; ferros e aços; metais não ferrosos 

e suas peças; minérios de metal; estufas transportáveis de metal para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068612

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : DAIKEN CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Inami, Nanto City, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Materiais isolantes; materiais isolantes na forma de placas, folhas, fitas e blocos; materiais 

isolantes feitos de plásticos, borracha, emplastros, fibras de vidro vulcânico, minerais não 

metálicos e fibras inorgânicas; vidro de fibra para isolamento; lã de vidro para isolamento; 

tecidos de fibra de vidro para isolamento; feltro de isolamento; lã mineral (isolamento); es-

cória de lã (isolamento); emplastro para isolamento; lã de rocha para isolamento; materiais 

de isolamento para construção; materiais isolantes para tetos, paredes, chão e telhados; 

materiais não condutores para retenção de calor; substâncias para isolamento de edifícios 

contra a humidade; fitas adesivas para fins de anti-humidade; materiais a prova de som; co-

berturas em casca para isolamento de som; materiais para absorção de som; fitas adesivas 

para fins de isolamento de som; materiais refractores de isolamento; materiais de calafeta-

gem; pasta de calafetagem; pasta de calafetagem para reparar paredes, chãos e tetos; pelí-

cula anti-reflexo para janelas (película colorida); tintas isoladoras; vernizes isoladores; fitas 

isoladoras; bandas isoladoras; calços ou borracha para absorver choques; compostos para 

selar juntas; fitas para tapar folgas; lã de rocha; placas de lã de rocha; lã de rocha em pó; 

materiais à prova de som feitos de lã de rocha; materiais para absorver o som feitos de lã 

de rocha; placas para absorver o som feitos de lã de rocha; lã de rocha para absorver o som; 
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escória de lã; amianto; tecidos de amianto; amianto de feltro; placas de amianto; amianto 

em pó; fibras de amianto; ardósia de amianto; válvulas de borracha ou fibras vulcanizadas; 

juntas; junções para canos, não metálicos; embalagens; buchas; juntas de expansão; protec-

tores de tubos, não metálicos; materiais de reforço para tubos, não metálicos; embalagens 

à prova de água; anilhas de borracha ou fibras vulcanizadas; aros de borracha; calços de 

borracha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068613

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : DAIKEN CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Inami, Nanto City, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais para a construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; 

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; materiais de construção, sem 

ser de metal; materiais para tetos, sem ser de metal; quadros para tetos, sem ser de metal; 

painéis para a construção, sem ser de metal; materiais para o chão, sem ser de metal; qua-

dros para o chão, sem ser de metal; matérias para paredes, sem ser de metal; materiais para 

o telhado, sem ser de metal; quadros para a construção, sem ser de metal; telhas, sem ser 

de metal, para a construção; materiais incorporados em mobília, sem ser de metal; prate-

leiras, sem ser de metal, para incorporar em mobiliário; materiais, sem ser de metal, para 

incorporar em unidades de armazenamento; partições, sem ser de metal; portões, sem ser 

de metal; portas, sem ser de metal; portas desdobráveis, sem ser de metal; portas isoladoras 

de som, sem ser de metal; portas de correr, sem ser de metal; painéis para portas, sem ser 

de metal; molduras para portas, sem ser de metal; molduras de janelas, sem ser de metal; 

escadas, sem ser de metal; degraus de escadas (degraus), sem ser de metal; corrimões, sem 

ser de metal; revestimentos de parede, sem ser de metal, para a construção; condutas, sem 

ser de metal, para instalações de ventilação e ar condicionado; chãos, sem ser de metal, 

para aquecimento de chãos; tijolos; revestimentos, sem ser de metal, para a construção e 

edifício; peças prefabricadas para assemblar na construção, sem ser de metal; madeira para 

construção; madeiras moldáveis; madeira compensada; folhas de madeira; quadros de fibra 

de madeira, para a construção; quadros de fibra, para a construção; materiais de linóleo 

para construção; materiais plásticos para construção; materiais sintéticos para construção; 

materiais de asfalto para edifício ou construção; materiais de borracha para edifício ou 

construção; gesso para fins de construção; materiais de cal para edifício ou construção; 

materiais de gesso para edifício ou construção; redes têxteis para a prevenção de queda de 

pedras; produtos betuminosos para a construção; materiais de fibra para a construção; qua-

dros de fibras minerais para tetos; materiais para absorver som, de fibra, para a construção; 

materiais a prova de som para chãos, paredes ou tetos; materiais isolantes para a constru-

ção; materiais isolantes para a construção; materiais isolantes para tetos, paredes, chãos e 

telhados; materiais de construção feitos de lã de rocha; materiais para construção feitos de 

lã de rocha; tetos feitos de lã de rocha; materiais de cerâmica para a construção; materiais 

de construção refractores, sem ser de metal; agentes de isolamento para fazer briquetes; ci-
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mento e derivados; argamassa para a construção; elementos de cimento para a construção; 

pedra para a construção; materiais de construção não comburentes para fins de resistência 

a fogo; vidro para a construção; quadros laminados de material de vidro vulcânico, para a 

construção; materiais minerais não metálicos não trabalhados ou parcialmente trabalha-

dos; quadros e pó de fibras inorgânicas; quadros de gesso; escória (material de construção); 

minerais não metálicos para edifício ou construção; terra para tijolos; alcatrão; folhas de 

vegetação com sementes para a prevenção de desmoronamento de terra ou aluimentos; ja-

nelas de segurança de plástico permitindo comunicação; moldes para produtos de cimento, 

sem ser de metal; válvulas para condutas de água, sem ser de metal ou plástico; reservató-

rios, sem ser de metal ou plástico, estufas transportáveis, sem ser de metal, para uso do-

méstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068614

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : DAIKEN CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Inami, Nanto City, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis; espelhos; molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, corti-

ça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, 

espuma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; móveis de metal; 

peças de móveis; unidades de armazenamento para entradas (móveis); sapateiras; depósitos 

em baixo do soalho; unidades de armazenagem (móveis); mostruários (móveis); armários 

de televisão; cestos, sem ser de metal; armários; móveis de armazenagem para colocar na 

parede; móveis para salas de estar; prateleiras; portas para móveis; bengaleiros para fatos; 

cabides para casacos; placas perfuradas para cabides, placas para chavelhos, quadros de 

pendurar (placas de parede com ganchos posicionais estilo japonês); reposteiros; fechos de 

plástico substituto de metal; pregos, sem ser de metal; cunhas, chavelhos, e calços, sem ser 

de metal; porcas, sem ser de metal; parafusos, sem ser de metal; tachas, sem ser de metal; 

pernos, sem ser de metal; rebites, sem ser de metal; rodízios, sem ser de metal; anilhas (sem 

ser de metal, sem ser de borracha ou fibra vulcanizada); acessórios para móveis, sem ser 

de metal; rodízios para móveis, sem ser de metal; argolas de parafuso, sem ser de metal; 

fichas, sem ser de metal; dobradiças, sem ser de metal; corta pregos, sem ser de metal; fe-

chaduras, não eléctricas, sem ser de metal; acessórios para janelas, sem ser de metal; rolos 

de caixilhos, sem ser de metal; acessórios para portas, sem ser de metal; rolos para portas, 

sem ser de metal; corredores para portas de correr, sem ser de metal; puxadores de portas, 

sem ser de metal; maçanetas, sem ser de metal; aldrava, sem ser de metal; fechaduras de 

portas, não eléctricas, sem ser de metal; grades para portas, sem ser de metal; seguradores 

de portas, sem ser de metal; seguradores de portões, sem ser de metal; molas de portas, não 

eléctricas, sem ser de metal; fitas de madeira; almofadas (móveis); almofadas de chão japo-

nesas (Zabuton); travesseiros; colchões; camas para animais de casa; canis para cães; caixas 

de ninhos para pequenos pássaros; paletes de carga, sem ser de metal; reservatórios, sem 

ser de metal nem de alvenaria; contentores para transporte, sem ser de metal; recipientes 
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de madeira, bambu ou materiais plásticos para embalagem industrial; placas de identifica-

ção ou placas de identificação para portas, sem ser de metal; escadotes, sem ser de metal; 

escadas, sem ser de metal; persianas interiores para janela (para dar sombra) (mobiliário); 

persianas de vime, junco, ou bambu (Sudare); cortinas de contas para decoração; estores; 

biombos (móveis); biombos orientais articulados (Byoubu); bancos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068615

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : DAIKEN CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Inami, Nanto City, Toyama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; reparação; serviços de instalação; consultadoria de construção; 

supervisão de construção de edifícios; supervisão de estruturas de engenharia civil; cons-

trução; informação sobre construção; renovação de edifícios; manutenção de edifícios; for-

necimento de informações relacionados com renovação e manutenção de edifícios; vedação 

de edifícios; isolamento de edifícios; isolamento de som de construção; assentamento de te-

lhas, tijolos ou blocos; obras de pedreiro; obras de estucaria; obras de canalização; serviços 

armação de telhados; trabalhos eléctricos; carpintaria; pintura; pintura interior e exterior; 

instalação de portas e janelas; papel de forrar paredes; estofamento; construção de exposi-

tores de feira e lojas; informação sobre reparações; instalação, manutenção e reparação de 

maquinaria; instalação, manutenção e reparação de equipamento de aquecimento; instala-

ção, manutenção e reparação de aquecimento de chão; instalação, manutenção e reparação 

de aparelhos de ar condicionado; manutenção e reparação de queimadores; reparação ou 

manutenção de caldeiras; reparação ou manutenção de bombas; reparação ou manutenção 

de aparelhos e máquinas de congelação; instalação, manutenção e reparação de iluminação; 

reparação ou manutenção de aparelhos de iluminação eléctrica; instalação, manutenção e 

reparação de elevadores; instalação, manutenção ou reparação de alarmes contra incêndio; 

operação, verificação ou manutenção de edifícios; reparação ou manutenção de máquinas 

e aparelhos para corte de madeira, carpintaria, ou fabrico de folheado e contraplacado de 

madeira; restauro de mobiliário; reparação de esteiras (tatami); reparação de estofos; re-

paração ou manutenção de máquinas e aparelhos eléctricos; reparação ou manutenção de 

máquinas e aparelhos de telecomunicações; instalação e reparação de aparelho eléctrico; 

reparação ou manutenção de electrodomésticos; instalação ou reparação de fechaduras; 

aluguer de equipamento de construção; limpeza de edifícios (interior); limpeza de superfí-

cies exteriores de edifícios; limpeza de janelas; limpeza de carpetes e tapetes; polimento de 

chão; destruição de animais nocivos, sem ser para agricultura.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068616

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

 地址 Endereço : 100, Hellgrundweg, 22525 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Botões de punho, alfinetes de gravata, anéis (joalharia), pulseiras (joalharia), brincos, co-

lares (joalharia), broches (joalharia); relógios, cronómetros, relógios de bolso, mecanismos 

para relógios, correias para relógios, pulseiras para relógios, caixas em metais preciosos 

para relógios e joalharia.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/02/23 302012016274.6/14 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/068617

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : Tsit Wing International Company Limited

 地址 Endereço : Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Máquinas de café eléctricas; filtros de café eléctricos; cafeteiras de café eléctricas; apa-

relhos eléctricos para moagem de café para uso doméstico; torradores de café; aparelhos 

eléctricos para fazer bebidas; aparelhos para fazer café; aparelhos com finalidades de ilu-

minar, aquecer, produzir vapor, cozinhar, refrigerar, secar, ventilar, de abastecimento de 

água e higienizar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068618

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN LOUBOUTIN

 地址 Endereço : 1 rue Volney F-75002 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Capas e caixas protectoras para telemóveis, computadores portáteis, dispositivos de leitu-

ra, leitores de média portáteis; correntes de óculos; cordões de óculos; estojos para óculos; 
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óculos [óptica]; lentes de óculos; armações de óculos; armações de lunetas; óculos; lentes 

de contacto; estojos para lentes de contacto; estojos de óculos; óculos de sol e estojos para 

óculos de sol; partes e acessórios para todos os produtos atrás referidos; e todos os produ-

tos incluídos na classe 9.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068619

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN LOUBOUTIN

 地址 Endereço : 1 rue Volney F-75002 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de retalho e serviços de lojas a retalho em linha exibindo calçado, malas 

de mão e malas de noite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068620

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : 余姚市宇達實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省余姚市梨洲街道黃箭山工業園區宇達路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬支架；金屬片和金屬板；金屬管；五金器具；管道用金屬夾；金屬廣告欄；建築用金屬柱；

金屬繩索；金屬門把手； 屬標誌牌。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068621

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : 柯昌實

   O Cheong Sat

 地址 Endereço : 澳門筷子基宏開大廈第六座四樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 燕窩，魚翅，魚肚，海參，鮑魚乾貨，海味。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，黑色，紅色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“美國花旗參，冬蟲草，藥材，健

康食品”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/068622

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : 柯昌實

   O Cheong Sat

 地址 Endereço : 澳門筷子基宏開大廈第六座四樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 燕窩，魚翅，魚肚，海參，鮑魚乾貨，海味。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，黑色，紅色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“美國花旗參，蟲草，藥材，健康

食品”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/068623

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : 柯昌實

   O Cheong Sat

 地址 Endereço : 澳門筷子基宏開大廈第六座四樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 燕窩，魚翅，魚肚，海參，鮑魚乾貨，海味。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，白色，藍色，深藍色，金色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“美國花旗參，蟲草，藥材，健康

食品”，因屬其他類別。 
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[210] 編號 N.º : N/068624

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/16

[730] 申請人 Requerente : 柯昌實

   O Cheong Sat

 地址 Endereço : 澳門筷子基宏開大廈第六座四樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 燕窩，魚翅，魚肚，海參，鮑魚乾貨，海味。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，深藍色，黑色，綠色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“美國花旗參，蟲草，藥材，健康

食品”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/068625

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : KOWA COMPANY, LTD.

 地址 Endereço : 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Dentífricos; colutórios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A cor vermelha, tal como representada na figura.

[210] 編號 N.º : N/068626

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : KOWA COMPANY, LTD.

 地址 Endereço : 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Escalfetas (de aquecimento) (não eléctricas); bolsas de aquecimento ou de arrefecimento 

cheias com substâncias químicas que reagem quando necessário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A cor vermelha, tal como representada na figura.
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[210] 編號 N.º : N/068627

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : KOWA COMPANY, LTD.

 地址 Endereço : 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Abafos para o pescoço; agasalhos para o estômago; agasalhos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A cor vermelha, tal como representada na figura.

[210] 編號 N.º : N/068628

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA

 地址 Endereço : Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein/Taunus, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Mochilas, sistemas de transporte de mochilas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068629

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Aviões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068630

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37



N.º 27 — 3-7-2013  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9429

[511] 服務 Serviços : Reparação e manutenção de aeronaves.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068631

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

 地址 Endereço : 1 rue de la division Leclerc, 67290 Petersbach, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas), vinhos, vinhos espumantes, bebidas espiri-

tuosas e licores; todos incluídos na classe 33.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068632

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : 新疆百富餐飲股份有限公司

   Xinjiang Best-Food Catering Joint-stock Company Limited

 地址 Endereço : 中國新疆烏魯木齊市高新街217號盈科廣場8層A座

   Building A, 8F, Yingke Square, 217 Gaoxin Street, Urumqi, Xinjiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；魚製食品；肉罐頭；以水果為主的零食小吃；番茄泥；蛋；牛奶製品；食用油脂；蔬菜色拉；

果凍；精製堅果仁；乾食用菌；豆腐；水果色拉；酸奶；果醬；食用油。（全屬第29類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068633

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : 新疆百富餐飲股份有限公司

   Xinjiang Best-Food Catering Joint-stock Company Limited

 地址 Endereço : 中國新疆烏魯木齊市高新街217號盈科廣場8層A座

   Building A, 8F, Yingke Square, 217 Gaoxin Street, Urumqi, Xinjiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；糖；糖果；蜂蜜；三明治；糕點；餡餅；粥；穀類製品；麵條為主的零食小吃；穀粉製食品；

果汁刨冰；食鹽；醋；調味料；酵母；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；家用嫩肉劑；茶飲

料。（全屬第30類產品）  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068634

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : 新疆百富餐飲股份有限公司

   Xinjiang Best-Food Catering Joint-stock Company Limited

 地址 Endereço : 中國新疆烏魯木齊市高新街217號盈科廣場8層A座

   Building A, 8F, Yingke Square, 217 Gaoxin Street, Urumqi, Xinjiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店；旅遊房屋出租；養老院；日間托兒所；動物寄養；烹飪設備出租；快餐館；備辦宴席；餐館。

（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068635

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : 新疆百富餐飲股份有限公司

   Xinjiang Best-Food Catering Joint-stock Company Limited

 地址 Endereço : 中國新疆烏魯木齊市高新街217號盈科廣場8層A座

   Building A, 8F, Yingke Square, 217 Gaoxin Street, Urumqi, Xinjiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；魚製食品；肉罐頭；以水果為主的零食小吃；番茄泥；蛋；牛奶製品；食用油脂；蔬菜色拉；

果凍；精製堅果仁；乾食用菌；豆腐；水果色拉；酸奶；果醬；食用油。（全屬第29類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068636

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : 新疆百富餐飲股份有限公司

   Xinjiang Best-Food Catering Joint-stock Company Limited

 地址 Endereço : 中國新疆烏魯木齊市高新街217號盈科廣場8層A座

   Building A, 8F, Yingke Square, 217 Gaoxin Street, Urumqi, Xinjiang, China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；糖；糖果；蜂蜜；三明治；糕點；餡餅；粥；穀類製品；麵條為主的零食小吃；穀粉製食品；

果汁刨冰；食鹽；醋；調味料；酵母；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；家用嫩肉劑；茶飲

料。（全屬第30類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068637

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : 新疆百富餐飲股份有限公司

   Xinjiang Best-Food Catering Joint-stock Company Limited

 地址 Endereço : 中國新疆烏魯木齊市高新街217號盈科廣場8層A座

   Building A, 8F, Yingke Square, 217 Gaoxin Street, Urumqi, Xinjiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店；旅遊房屋出租；養老院；日間托兒所；動物寄養；烹飪設備出租；快餐館；備辦宴席；餐館。

（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068638

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : 蘇州同程旅遊網絡科技有限公司

   SUZHOU TONG CHENG TOURISM NETWORK SCIENCE & TECHONOLOGY 

CO., LTD

 地址 Endereço : 中國蘇州工業園區星湖街328號創意產業園5棟A座

   Building A, Block5, Creative Industrial Park, n.º 328 Xinghu Street, Suzhou Industrial 

Park, Jiangsu Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 旅行陪伴；安排遊艇旅行；觀光旅遊；安排遊覽；旅行座位預定；旅行預訂；鮮花遞送；汽車出

租；客車出租；運送旅客。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068639

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : 上海鋼聯電子商務股份有限公司

   Shanghai Ganglian E-Commerce Co., Ltd

 地址 Endereço : 中國上海市寶山區園豐路68號

   N.º 68, Yuan Feng Road, Baoshan District, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件設計；技術研究；包裝設計；計算機硬件設計和開發諮詢；計算機程序複製；把有形

的數據和文件轉換成電子媒體；計算機軟件維護；計算機軟件諮詢；質量評估；材料測試。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068640

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門綠威能環保節能科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023 號南方大廈1 樓AC 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 空氣淨化製劑，細菌抑制劑，淨化製劑，空氣除臭劑，廁所除臭劑，冰箱除臭劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙︰M45, Y100；綠：C58, Y100，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068641

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Baldinini srl

 地址 Endereço : 1, Via Rio Salto, 47030 San Mauro Pascoli (Forli-Cesena), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068642

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gestão de casinos; exploração comercial, serviços de gestão e administra-

ção comercial; a selecção, em proveito de terceiros, de um sortido de produtos (excluindo 

os custos de transporte) que permite aos consumidores ver adequadamente e adquirir esses 

produtos a partir de um estabelecimento de venda por retalho, grosso, loja, estabelecimen-

to comercial, quiosque ou centro comercial, centro comercial em hotel, ou estabelecimen-

tos de comidas e bebidas; pesquisas comerciais; gestão e administração comercial de pro-

priedades imobiliárias, nomeadamente propriedades residenciais e comerciais, escritórios, 

centros de negócio, centros comerciais, grandes armazéns, estabelecimentos de venda por 

retalho e por grosso, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos com 

serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos e terrenos; serviços de publici-

dade, marketing e promocionais; operação, gestão e administração comercial de centros 

comerciais e complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, cais, parques 

de estacionamento, estações ferroviárias; trabalhos de escritório, serviços de marketing e 

de promoção para transportes aéreos, marítimos e terrestres; operação, gestão e adminis-

tração comercial de terminais de passageiros e de carga; operação, gestão e administração 

comercial do desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, marítimo ou terrestre; 

operação, gestão e administração comercial e promoção de ofertas e prémios relacionados 

com planos de incentivos e lealdade para clientes e empregados de transporte aéreo, ma-

rítimo ou terrestre; organização de convenções, conferências e exposições para fins de ne-

gócio e comerciais; compilação de listas de destinatários; aluguer de espaços publicitários; 

demonstração de produtos; distribuição de amostras e materiais publicitários; publicidade 

directa por correio; organização e realização de feiras comerciais e exposições de produtos 

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

publicitários; disseminação de materiais publicitários; serviços de exposição para merca-

dorias; serviços publicitários; relações públicas; serviços de marketing e promoção, análise 

e pesquisa de mercado; serviços de aconselhamento e consultoria relacionados com os 

supracitados serviços; serviços de lojas de venda por retalho, situadas dentro de galerias 

comerciais e individuais, para uma variedade de bens, nomeadamente mercadorias gerais, 

lembranças, artigos de novidade, ofertas, vestuário, acessórios para vestuário, joalharia, 

brinquedos, artigos desportivos, artigos de escritório, livros, vídeos, fragrâncias, produtos 

de cuidados pessoais, cosméticos, artigos domésticos, arte, comidas, bebidas, charutos, ci-

garros e acessórios para fumar; fornecimento de serviços de informações, aconselhamento 

e consultoria relacionados com os supracitados serviços; apresentação de produtos sobre 

media de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para tercei-

ros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição de produtos para terceiros 

(compra de produtos e serviços para terceiros); consultoria para a gestão de trabalhadores, 

recrutamento de trabalhadores; serviços de transferência para negócios; tratamento ad-

ministrativo de ordens de compra, aluguer de maquinaria e equipamentos de escritório, 

serviços secretariais, compilação de informações em bases de dados informáticos, sistema-

tização de informações em bases de dados; contabilidade; aluguer de distribuidores auto-

máticos; pesquisas para patrocinadores.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068643

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Realização ou operação de cruzeiros e excursões, reserva de viagens, serviços de agência 

de reserva, serviços de emissão de bilhetes, serviços de emissão de bilhetes, fornecimento 

de informações sobre transportes, transporte de viajantes, acompanhamento de viajantes, 

aluguer de veículos, serviços de estacionamento de veículos, serviços de aconselhamento e 

consultoria relacionados com viagens e transportes, serviços de visitas, serviços de manu-

seamento, armazenamento e transporte de bagagem de viajantes, fretamento de aeronaves, 

barcos e/ou veículos, aluguer de veículos e barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068644

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informações sobre o entretenimento fornecidos em linha de uma base de dados 

ou da internet ou de outra rede de comunicações, serviços de entretenimento relaciona-

do com o fornecimento de jogos electrónicos que podem ser jogados a partir de uma rede 

informática global, jogos de computador e jogos de consolas, fornecimento de jogos elec-

trónicos, jogos de computador e actualizações de jogos descarregáveis através da internet; 

realização e organização de exibições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e 

exposições para fins culturais, musicais e desportivos, produção e distribuição de progra-

mas de rádio e televisão, produção e distribuição de filmes e espectáculos de entretenimen-

to apresentados ao vivo, serviços de estúdio de cinema e televisão, serviços de galerias de 

arte, publicação de música, revistas e periódico, serviços de música e entretenimento forne-

cidos em rede através de uma base de dados informática, da internet ou outra rede de co-

municações, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, aparelhos e equipamentos cine-

matográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversão, parques 

temáticos, centros de jogos, fornecimento de instalações de divertimento e entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clubes nocturnos, serviços de discoteca, apostas desportivas, 

serviços de casa de apostas, clubes, planeamento de festas para fins de entretenimento, ser-

viços de clubes de entretenimento, serviços de clubes de saúde, serviços de ginásio, forneci-
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mento de serviços de informações sobre o entretenimento, desporto, cultura, artes e ofícios 

e actividades sociais; serviços de casino; serviços de jogos de fortuna ou azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou serviços de jogos de fortuna ou azar forneci-

das em rede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068645

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de acolhimento, fornecimento de alojamento temporário, serviços de hotel, motel, 

resort e pensão, reserva, marcação e fornecimento de informações e organização de servi-

ços para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes self-service, restaurantes de hotpot, 

churrascarias, cantinas, restaurantes de serviço rápido (snack bar), restaurante de sashimi 

e sushi, balcões de comida rápida, café, cafetaria, serviços de bar e salas de espera, forneci-

mento de comidas e bebidas para consumo em estabelecimentos de comida, para levar para 

fora e para entrega, serviços de banquetes, salas de jantar e cerimónias, salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068646

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gestão de casinos; exploração comercial, serviços de gestão e administra-

ção comercial; a selecção, em proveito de terceiros, de um sortido de produtos (excluindo 

os custos de transporte) que permite aos consumidores ver adequadamente e adquirir esses 

produtos a partir de um estabelecimento de venda por retalho, grosso, loja, estabelecimento 

comercial, quiosque ou centro comercial, centro comercial em hotel, ou estabelecimentos de 

comidas e bebidas; pesquisas comerciais; gestão e administração comercial de propriedades 

imobiliárias, nomeadamente propriedades residenciais e comerciais, escritórios, centros de 

negócio, centros comerciais, grandes armazéns, estabelecimentos de venda por retalho e por 

grosso, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos com serviços, edifícios, 

casas, condomínios, apartamentos e terrenos; serviços de publicidade, marketing e promo-

cionais; operação, gestão e administração comercial de centros comerciais e complexos co-

merciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, cais, parques de estacionamento, estações 

ferroviárias; trabalhos de escritório, serviços de marketing e de promoção para transportes 
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aéreos, marítimos e terrestres; operação, gestão e administração comercial de terminais de 

passageiros e de carga; operação, gestão e administração comercial do desalfandegamento 

em terminais de transporte aéreo, marítimo ou terrestre; operação, gestão e administração 

comercial e promoção de ofertas e prémios relacionados com planos de incentivos e leal-

dade para clientes e empregados de transporte aéreo, marítimo ou terrestre; organização 

de convenções, conferências e exposições para fins de negócio e comerciais; compilação de 

listas de destinatários; aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distri-

buição de amostras e materiais publicitários; publicidade directa por correio; organização 

e realização de feiras comerciais e exposições de produtos para fins comerciais ou publi-

citários; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; disseminação de 

materiais publicitários; serviços de exposição para mercadorias; serviços publicitários; rela-

ções públicas; serviços de marketing e promoção, análise e pesquisa de mercado; serviços de 

aconselhamento e consultoria relacionados com os supracitados serviços; serviços de lojas 

de venda por retalho, situadas dentro de galerias comerciais e individuais, para uma varie-

dade de bens, nomeadamente mercadorias gerais, lembranças, artigos de novidade, ofertas, 

vestuário, acessórios para vestuário, joalharia, brinquedos, artigos desportivos, artigos de 

escritório, livros, vídeos, fragrâncias, produtos de cuidados pessoais, cosméticos, artigos do-

mésticos, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumar; fornecimento 

de serviços de informações, aconselhamento e consultoria relacionados com os supracitados 

serviços; apresentação de produtos sobre media de comunicação, para fins de retalho, publi-

cidade; promoção de vendas para terceiros, agências de importação e exportação, serviços 

de aquisição de produtos para terceiros (compra de produtos e serviços para terceiros); con-

sultoria para a gestão de trabalhadores, recrutamento de trabalhadores; serviços de transfe-

rência para negócios; tratamento administrativo de ordens de compra, aluguer de maquina-

ria e equipamentos de escritório, serviços secretariais, compilação de informações em bases 

de dados informáticos, sistematização de informações em bases de dados; contabilidade; 

aluguer de distribuidores automáticos; pesquisas para patrocinadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068647

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Realização ou operação de cruzeiros e excursões, reserva de viagens, serviços de agência 

de reserva, serviços de emissão de bilhetes, serviços de emissão de bilhetes, fornecimento 

de informações sobre transportes, transporte de viajantes, acompanhamento de viajantes, 

aluguer de veículos, serviços de estacionamento de veículos, serviços de aconselhamento e 

consultoria relacionados com viagens e transportes, serviços de visitas, serviços de manu-

seamento, armazenamento e transporte de bagagem de viajantes, fretamento de aeronaves, 

barcos e/ou veículos, aluguer de veículos e barcos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068648

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informações sobre o entretenimento fornecidos em linha de uma base de dados 

ou da internet ou de outra rede de comunicações, serviços de entretenimento relacionado 

com o fornecimento de jogos electrónicos que podem ser jogados a partir de uma rede infor-

mática global, jogos de computador e jogos de consolas, fornecimento de jogos electrónicos, 

jogos de computador e actualizações de jogos descarregáveis através da internet; realização 

e organização de exibições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exposições 

para fins culturais, musicais e desportivos, produção e distribuição de programas de rádio e 

televisão, produção e distribuição de filmes e espectáculos de entretenimento apresentados 

ao vivo, serviços de estúdio de cinema e televisão, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódico, serviços de música e entretenimento fornecidos em rede atra-

vés de uma base de dados informática, da internet ou outra rede de comunicações, aluguer 

de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, aparelhos e equipamentos cinematográficos e audio-

visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversão, parques temáticos, centros 

de jogos, fornecimento de instalações de divertimento e entretenimento, serviços de clube, 

serviços de clubes nocturnos, serviços de discoteca, apostas desportivas, serviços de casa de 

apostas, clubes, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de en-

tretenimento, serviços de clubes de saúde, serviços de ginásio, fornecimento de serviços de 

informações sobre o entretenimento, desporto, cultura, artes e ofícios e actividades sociais; 

serviços de casino; serviços de jogos de fortuna ou azar; serviços de jogos; operação de lota-

rias, jogos de casino ou serviços de jogos de fortuna ou azar fornecidas em rede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068649

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de acolhimento, fornecimento de alojamento temporário, serviços de hotel, motel, 

resort e pensão, reserva, marcação e fornecimento de informações e organização de servi-

ços para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes self-service, restaurantes de hotpot, 

churrascarias, cantinas, restaurantes de serviço rápido (snack bar), restaurante de sashimi 

e sushi, balcões de comida rápida, café, cafetaria, serviços de bar e salas de espera, forneci-

mento de comidas e bebidas para consumo em estabelecimentos de comida, para levar para 

fora e para entrega, serviços de banquetes, salas de jantar e cerimónias, salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068650

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gestão de casinos; exploração comercial, serviços de gestão e adminis-

tração comercial; a selecção, em proveito de terceiros, de um sortido de produtos (excluin-

do os custos de transporte) que permite aos consumidores ver adequadamente e adquirir 

esses produtos a partir de um estabelecimento de venda por retalho, grosso, loja, estabe-

lecimento comercial, quiosque ou centro comercial, centro comercial em hotel, ou estabe-

lecimentos de comidas e bebidas; pesquisas comerciais; gestão e administração comercial 

de propriedades imobiliárias, nomeadamente propriedades residenciais e comerciais, 

escritórios, centros de negócio, centros comerciais, grandes armazéns, estabelecimentos 

de venda por retalho e por grosso, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apar-

tamentos com serviços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos e terrenos; serviços 

de publicidade, marketing e promocionais; operação, gestão e administração comercial 

de centros comerciais e complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, 

cais, parques de estacionamento, estações ferroviárias; trabalhos de escritório, serviços 

de marketing e de promoção para transportes aéreos, marítimos e terrestres; operação, 

gestão e administração comercial de terminais de passageiros e de carga; operação, gestão 

e administração comercial do desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, ma-

rítimo ou terrestre; operação, gestão e administração comercial e promoção de ofertas e 

prémios relacionados com planos de incentivos e lealdade para clientes e empregados de 

transporte aéreo, marítimo ou terrestre; organização de convenções, conferências e expo-

sições para fins de negócio e comerciais; compilação de listas de destinatários; aluguer de 

espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e materiais pu-

blicitários; publicidade directa por correio; organização e realização de feiras comerciais 

e exposições de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização de exposições 

para fins comerciais ou publicitários; disseminação de materiais publicitários; serviços de 

exposição para mercadorias; serviços publicitários; relações públicas; serviços de marke-

ting e promoção, análise e pesquisa de mercado; serviços de aconselhamento e consultoria 

relacionados com os supracitados serviços; serviços de lojas de venda por retalho, situadas 

dentro de galerias comerciais e individuais, para uma variedade de bens, nomeadamente 

mercadorias gerais, lembranças, artigos de novidade, ofertas, vestuário, acessórios para 

vestuário, joalharia, brinquedos, artigos desportivos, artigos de escritório, livros, vídeos, 

fragrâncias, produtos de cuidados pessoais, cosméticos, artigos domésticos, arte, comidas, 

bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumar; fornecimento de serviços de informa-

ções, aconselhamento e consultoria relacionados com os supracitados serviços; apresenta-

ção de produtos sobre media de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção 

de vendas para terceiros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição de 

produtos para terceiros (compra de produtos e serviços para terceiros); consultoria para 

a gestão de trabalhadores, recrutamento de trabalhadores; serviços de transferência para 

negócios; tratamento administrativo de ordens de compra, aluguer de maquinaria e equi-

pamentos de escritório, serviços secretariais, compilação de informações em bases de 

dados informáticos, sistematização de informações em bases de dados; contabilidade; alu-

guer de distribuidores automáticos; pesquisas para patrocinadores.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068651

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Realização ou operação de cruzeiros e excursões, reserva de viagens, serviços de agência 

de reserva, serviços de emissão de bilhetes, serviços de emissão de bilhetes, fornecimento 

de informações sobre transportes, transporte de viajantes, acompanhamento de viajantes, 

aluguer de veículos, serviços de estacionamento de veículos, serviços de aconselhamento e 

consultoria relacionados com viagens e transportes, serviços de visitas, serviços de manu-

seamento, armazenamento e transporte de bagagem de viajantes, fretamento de aeronaves, 

barcos e/ou veículos, aluguer de veículos e barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068652

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informações sobre o entretenimento fornecidos em linha de uma base de dados 

ou da internet ou de outra rede de comunicações, serviços de entretenimento relaciona-

do com o fornecimento de jogos electrónicos que podem ser jogados a partir de uma rede 

informática global, jogos de computador e jogos de consolas, fornecimento de jogos elec-

trónicos, jogos de computador e actualizações de jogos descarregáveis através da internet; 

realização e organização de exibições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e 

exposições para fins culturais, musicais e desportivos, produção e distribuição de progra-

mas de rádio e televisão, produção e distribuição de filmes e espectáculos de entretenimen-

to apresentados ao vivo, serviços de estúdio de cinema e televisão, serviços de galerias de 

arte, publicação de música, revistas e periódico, serviços de música e entretenimento forne-

cidos em rede através de uma base de dados informática, da internet ou outra rede de co-

municações, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, aparelhos e equipamentos cine-

matográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversão, parques 

temáticos, centros de jogos, fornecimento de instalações de divertimento e entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clubes nocturnos, serviços de discoteca, apostas desportivas, 

serviços de casa de apostas, clubes, planeamento de festas para fins de entretenimento, ser-



9440 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2013 年 7 月 3 日

viços de clubes de entretenimento, serviços de clubes de saúde, serviços de ginásio, forneci-

mento de serviços de informações sobre o entretenimento, desporto, cultura, artes e ofícios 

e actividades sociais; serviços de casino; serviços de jogos de fortuna ou azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou serviços de jogos de fortuna ou azar forneci-

das em rede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068653

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de acolhimento, fornecimento de alojamento temporário, serviços de hotel, motel, 

resort e pensão, reserva, marcação e fornecimento de informações e organização de servi-

ços para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes self-service, restaurantes de hotpot, 

churrascarias, cantinas, restaurantes de serviço rápido (snack bar), restaurante de sashimi 

e sushi, balcões de comida rápida, café, cafetaria, serviços de bar e salas de espera, forneci-

mento de comidas e bebidas para consumo em estabelecimentos de comida, para levar para 

fora e para entrega, serviços de banquetes, salas de jantar e cerimónias, salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068654

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gestão de casinos; exploração comercial, serviços de gestão e administra-

ção comercial; a selecção, em proveito de terceiros, de um sortido de produtos (excluindo 

os custos de transporte) que permite aos consumidores ver adequadamente e adquirir esses 

produtos a partir de um estabelecimento de venda por retalho, grosso, loja, estabelecimen-

to comercial, quiosque ou centro comercial, centro comercial em hotel, ou estabelecimen-

tos de comidas e bebidas; pesquisas comerciais; gestão e administração comercial de pro-

priedades imobiliárias, nomeadamente propriedades residenciais e comerciais, escritórios, 

centros de negócio, centros comerciais, grandes armazéns, estabelecimentos de venda por 

retalho e por grosso, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos com ser-

viços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos e terrenos; serviços de publicidade, ma-

rketing e promocionais; operação, gestão e administração comercial de centros comerciais 
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e complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, cais, parques de estaciona-

mento, estações ferroviárias; trabalhos de escritório, serviços de marketing e de promoção 

para transportes aéreos, marítimos e terrestres; operação, gestão e administração comer-

cial de terminais de passageiros e de carga; operação, gestão e administração comercial 

do desalfandegamento em terminais de transporte aéreo, marítimo ou terrestre; operação, 

gestão e administração comercial e promoção de ofertas e prémios relacionados com pla-

nos de incentivos e lealdade para clientes e empregados de transporte aéreo, marítimo ou 

terrestre; organização de convenções, conferências e exposições para fins de negócio e co-

merciais; compilação de listas de destinatários; aluguer de espaços publicitários; demons-

tração de produtos; distribuição de amostras e materiais publicitários; publicidade directa 

por correio; organização e realização de feiras comerciais e exposições de produtos para 

fins comerciais ou publicitários; organização de exposições para fins comerciais ou publi-

citários; disseminação de materiais publicitários; serviços de exposição para mercadorias; 

serviços publicitários; relações públicas; serviços de marketing e promoção, análise e pes-

quisa de mercado; serviços de aconselhamento e consultoria relacionados com os supracita-

dos serviços; serviços de lojas de venda por retalho, situadas dentro de galerias comerciais 

e individuais, para uma variedade de bens, nomeadamente mercadorias gerais, lembranças, 

artigos de novidade, ofertas, vestuário, acessórios para vestuário, joalharia, brinquedos, 

artigos desportivos, artigos de escritório, livros, vídeos, fragrâncias, produtos de cuidados 

pessoais, cosméticos, artigos domésticos, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e aces-

sórios para fumar; fornecimento de serviços de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com os supracitados serviços; apresentação de produtos sobre media de comu-

nicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de vendas para terceiros, agências de 

importação e exportação, serviços de aquisição de produtos para terceiros (compra de pro-

dutos e serviços para terceiros); consultoria para a gestão de trabalhadores, recrutamento 

de trabalhadores; serviços de transferência para negócios; tratamento administrativo de 

ordens de compra, aluguer de maquinaria e equipamentos de escritório, serviços secreta-

riais, compilação de informações em bases de dados informáticos, sistematização de infor-

mações em bases de dados; contabilidade; aluguer de distribuidores automáticos; pesquisas 

para patrocinadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068655

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Realização ou operação de cruzeiros e excursões, reserva de viagens, serviços de agência 

de reserva, serviços de emissão de bilhetes, serviços de emissão de bilhetes, fornecimento 

de informações sobre transportes, transporte de viajantes, acompanhamento de viajantes, 

aluguer de veículos, serviços de estacionamento de veículos, serviços de aconselhamento e 

consultoria relacionados com viagens e transportes, serviços de visitas, serviços de manu-
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seamento, armazenamento e transporte de bagagem de viajantes, fretamento de aeronaves, 

barcos e/ou veículos, aluguer de veículos e barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068656

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informações sobre o entretenimento fornecidos em linha de uma base de dados 

ou da internet ou de outra rede de comunicações, serviços de entretenimento relaciona-

do com o fornecimento de jogos electrónicos que podem ser jogados a partir de uma rede 

informática global, jogos de computador e jogos de consolas, fornecimento de jogos elec-

trónicos, jogos de computador e actualizações de jogos descarregáveis através da internet; 

realização e organização de exibições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e 

exposições para fins culturais, musicais e desportivos, produção e distribuição de progra-

mas de rádio e televisão, produção e distribuição de filmes e espectáculos de entretenimen-

to apresentados ao vivo, serviços de estúdio de cinema e televisão, serviços de galerias de 

arte, publicação de música, revistas e periódico, serviços de música e entretenimento forne-

cidos em rede através de uma base de dados informática, da internet ou outra rede de co-

municações, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, aparelhos e equipamentos cine-

matográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversão, parques 

temáticos, centros de jogos, fornecimento de instalações de divertimento e entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clubes nocturnos, serviços de discoteca, apostas desportivas, 

serviços de casa de apostas, clubes, planeamento de festas para fins de entretenimento, ser-

viços de clubes de entretenimento, serviços de clubes de saúde, serviços de ginásio, forneci-

mento de serviços de informações sobre o entretenimento, desporto, cultura, artes e ofícios 

e actividades sociais; serviços de casino; serviços de jogos de fortuna ou azar; serviços de 

jogos; operação de lotarias, jogos de casino ou serviços de jogos de fortuna ou azar forneci-

das em rede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068657

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Able Cosmos Limited

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de acolhimento, fornecimento de alojamento temporário, serviços de hotel, motel, 

resort e pensão, reserva, marcação e fornecimento de informações e organização de servi-

ços para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes self-service, restaurantes de hotpot, 

churrascarias, cantinas, restaurantes de serviço rápido (snack bar), restaurante de sashimi 

e sushi, balcões de comida rápida, café, cafetaria, serviços de bar e salas de espera, forneci-

mento de comidas e bebidas para consumo em estabelecimentos de comida, para levar para 

fora e para entrega, serviços de banquetes, salas de jantar e cerimónias, salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068658

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 有利創新科技有限公司

   YAU LEE INNOVATIVE TECHNOLOGY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場1座10樓

   10/F., Tower 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 空氣調節設備；空氣調節裝置；風扇；通風設備和裝置（空氣調節）；旋管（蒸餾、加熱或冷卻裝

置的部件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068659

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 有利創新科技有限公司

   YAU LEE INNOVATIVE TECHNOLOGY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場1座10樓

   10/F., Tower 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11
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[511] 產品 Produtos : 空氣淨化裝置和機器；污物淨化裝置；過濾器（家用或工業裝置上的部件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068660

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 有利創新科技有限公司

   YAU LEE INNOVATIVE TECHNOLOGY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場1座10樓

   10/F., Tower 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 焚化爐；衣紙焚化爐；爐膛灰渣自動輸送裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068661

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 薛亞雄

   Sit A Hong

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路翠暉閣9樓I座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 食品業用機械及部件。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068662

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden
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 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068663

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couros; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e 

bengalas; chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068664

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068665

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068666

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couros; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e 

bengalas; chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068667

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068668

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068669

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden
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 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couros; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e 

bengalas; chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068670

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068671

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068672

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couros; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e 

bengalas; chicotes, arreios e selaria.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068673

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068674

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Daimler AG

 地址 Endereço : Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車；貨車；卡車；汽車房屋；陸上汽車的發動機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068675

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Daimler AG

 地址 Endereço : Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 與陸上汽車有關的零售服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068676

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Daimler AG

 地址 Endereço : Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 陸上汽車的維修和保養服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068677

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Daimler AG

 地址 Endereço : Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車；貨車；卡車；汽車房屋；陸上汽車的發動機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068678

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Daimler AG

 地址 Endereço : Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 與陸上汽車有關的零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068679

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : Daimler AG

 地址 Endereço : Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 陸上汽車的維修和保養服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068680

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門人國際管理有限公司

   COMPANHIA DE GESTÃO INTERNACIONAL MACAU FRIEND, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路激成工業中心第二期11樓L座

   Av. de V. de Morais, Edf. Keck Seng, Bloco 2, 11.º andar L, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068681

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門人國際管理有限公司

   COMPANHIA DE GESTÃO INTERNACIONAL MACAU FRIEND, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路激成工業中心第二期11樓L座

   Av. de V. de Morais, Edf. Keck Seng, Bloco 2, 11.º andar L, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068682

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門人國際管理有限公司

   COMPANHIA DE GESTÃO INTERNACIONAL MACAU FRIEND, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路激成工業中心第二期11樓L座

   Av. de V. de Morais Edf. Keck Seng, Bloco 2, 11.º andar L, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068683

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門人國際管理有限公司

   COMPANHIA DE GESTÃO INTERNACIONAL MACAU FRIEND, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路激成工業中心第二期11樓L座

   Av. de V. de Morais Edf. Keck Seng, Bloco 2, 11.º andar L, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068684

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : FLAMOR di BRUNO Giovanna Flavia

 地址 Endereço : Via del Caparra 32, Firenze, 50142, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴金屬；貴金屬其合金；不屬別類的貴重金屬製品；鍍有貴重金屬的物品；裝飾品（珠寶）；珠

寶飾品的鑰匙鏈；作為首飾的鑰匙鏈；鑰匙圈；戒指（首飾）；珠寶首飾；寶石；鐘錶；計時儀

器。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，暗黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068685

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : FLAMOR di BRUNO Giovanna Flavia

 地址 Endereço : Via del Caparra 32, Firenze, 50142, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 用於裝化妝用品的手提包（空的），波士頓包，吊袋包，休閑袋，晚裝手提包，大衣箱（行李），

旅行包，旅行用具（皮件），皮革製旅行包，布製包，帆布包，仿皮製包，旅行用衣袋，公文包，女

式手提包，手提包，小皮夾，錢包（小錢袋），衣箱，公文箱。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，暗黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068686

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : FLAMOR di BRUNO Giovanna Flavia

 地址 Endereço : Via del Caparra 32, Firenze, 50142, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴金屬；貴金屬其合金；不屬別類的貴重金屬製品；鍍有貴重金屬的物品；裝飾品（珠寶）；珠

寶飾品的鑰匙鏈；作為首飾的鑰匙鏈；鑰匙圈；戒指（首飾）；珠寶首飾；寶石；鐘錶；計時儀

器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068687

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : FLAMOR di BRUNO Giovanna Flavia

 地址 Endereço : Via del Caparra 32, Firenze, 50142, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 用於裝化妝用品的手提包（空的），波士頓包，吊袋包，休閑袋，晚裝手提包，大衣箱（行李），

旅行包，旅行用具（皮件），皮革製旅行包，布製包，帆布包，仿皮製包，旅行用衣袋，公文包，女

式手提包，手提包，小皮夾，錢包（小錢袋），衣箱，公文箱。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068688

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 迪豐集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市青浦區雙聯路168號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 布；編織織物；無紡布；樹脂布；絲織美術品；氈；紡織品毛巾；床上用覆蓋物；毛巾被；被罩；床

單；枕巾；紡織品製傢俱套；紡織品或塑料簾；紡織品製馬桶蓋罩；洗滌用手套；伊斯蘭教隱士

用龕（布）；哈達；旗幟；壽衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068689

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 南安市奇酷體育用品有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省南安市官橋鎮內厝村泉南創業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；針織服裝；嬰兒褲；嬰兒紡織品尿布；嬰兒全套衣；嬰兒睡袋；鞋；帽子（頭戴）；襪；圍

巾；童裝；游泳衣；背心；靴；手套（服裝）；兒童頭盔；披肩；領帶；衣服吊帶；雨衣；內衣；睡

衣；風衣；羽絨服裝；T恤衫；外套；皮帶（服飾用）；婚紗；浴帽；腰帶；領結；舞衣；足球鞋；旗

袍；襯衫；呢絨夾克（衣服）；皮製服裝；褲子；運動衫；皮衣；內褲；浴衣；背心（馬甲）；睡袍；

緊身衣褲；制服；圍裙（衣服）；乳罩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068690

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 安徽皖峰蜂業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省潜山縣經濟開發區皖水路69號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 蜂蜜、黃色糖漿、食品用糖蜜、糖果、蜂膠、蜂王漿、茶飲料、調味品、茶、糕點。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068691

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 特寶美酒有限公司

   TEMPO FINE WINE COMPANY LIMITED
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 地址 Endereço : 香港灣仔盧押道20號其康大廈9樓903室

   Unit 903, 9/F, Dannies House, 20 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 葡萄酒；酒精飲料（啤酒除外）；烈酒；起泡葡萄酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068692

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 廣州市湖濱古法康樂發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市越秀區沿江東路451號湖濱賓館B座2樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業櫥窗佈置；商業管理和組織諮詢；貿易業務的專業諮詢；進出口代理；拍賣；替他人

推銷；替他人採購（替其它企業購買商品或服務）；職業介紹所；人事管理諮詢；人員招收；商業

場所搬遷；複印；速記；文秘；文字處理；開發票；會計；稅款準備；自動售貨機出租；代理進出

口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷及商情之提供；網絡拍賣；電子廣告看

版出租；網絡廣告看版出租；網絡購物（電子購物）；農產品零售；食品及飲料零售；化學製品

零售；藥物零售；文教用品零售；電氣及電子器具零售；首飾及貴金屬零售；化妝品零售；計算

機數據庫編輯；建立計算機信息系統數據庫；利用計算機數據庫提供商業信息；計算機檔案管

理；商業管理；商業行政；辦公室職能。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068693

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 廣州市湖濱古法康樂發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市越秀區沿江東路451號湖濱賓館B座2樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 在線電子書籍和雜誌出版；提供在線電子出版物（非下載）；（在計算機網絡上）提供在線遊

戲；學校（教育）；教育；培訓；職業訓練；組織競賽（教育或娛樂）；安排和組織會議；安排和

組織培訓班；組織表演（演出）；書籍出版；電影製作；節目製作；數字成像服務；文娛活動；娛

樂；俱樂部服務（娛樂或教育）；遊戲；籌劃聚會（娛樂）；健身俱樂部；經營彩票；網路遊戲；

虛擬實境遊戲場；文體活動。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068694

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 廣州市湖濱古法康樂發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市越秀區沿江東路451號湖濱賓館B座2樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療診所；醫院；醫務室；醫療按摩；保健；理療；醫藥諮詢；心理專家；藥劑師提供的配藥服

務；療養院；美容院；按摩；公共衛生浴；修指甲；理髮店；蒸氣浴；桑拿浴服務；日光浴服務；礦

泉療養；美容師服務；動物飼養；庭院設計；風景設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068695

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : J - Sweets Co. Limited

 地址 Endereço : Workshop K, 8/F, Valiant Industrial Centre, 2-12 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; acomodação temporária.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto (conforme exemplar de marca).

[210] 編號 N.º : N/068696

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : J - Sweets Co. Limited

 地址 Endereço : Workshop K, 8/F, Valiant Industrial Centre, 2-12 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; acomodação temporária.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (conforme exemplar de marca).

[210] 編號 N.º : N/068697

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 深圳市琪晶達貿易（香港）有限公司

   SHENZHEN QIJINGDA TRADING (HK) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道10號和記大廈1825室

   Room 1825, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 翡翠、珍珠（珠寶飾品）、鑽石、項鍊、手鍊、耳環、墜子、白金、黃金、紅寶石、藍寶石、珠寶、寶

石、胸針（珠寶飾品）、鏈（珠寶飾品）、戒指（珠寶飾品）、錶、手錶、時鐘、碼錶、懷錶、日曆

錶、潛水錶、手鐲錶、錶帶、錶鍊、電子錶、電子鐘、電鐘、掛鐘、錶盒、腕錶、鐘錶的驅動裝置、

鐘錶及其組件。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (Pantone Rubin C) e cinzento (Pantone 429C)

[210] 編號 N.º : N/068698

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 深圳市琪晶達貿易（香港）有限公司

   SHENZHEN QIJINGDA TRADING (HK) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道10號和記大廈1825室

   Room 1825, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為他人促銷宣傳。代理進出口服務、代理各種產品之經銷服務。有關零售商店之經營管理服

務。廣告宣傳服務。有關加盟經銷之諮詢顧問服務。鐘錶、珠寶、寶石、計時儀器、眼鏡、太陽眼

鏡、文具、筆、書寫用具、衣服、靴鞋、襪子、冠帽、服飾用品之零售服務。郵購服務、網路購物、

型錄購物。企業管理暨組織諮詢服務、工商管理協助服務、企業管理顧問、人事管理顧問。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (Pantone Rubin C) e cinzento (Pantone 429C)
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[210] 編號 N.º : N/068699

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 深圳市琪晶達貿易（香港）有限公司

   SHENZHEN QIJINGDA TRADING (HK) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道10號和記大廈1825室

   Room 1825, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 翡翠、珍珠（珠寶飾品）、鑽石、項鍊、手鍊、耳環、墜子、白金、黃金、紅寶石、藍寶石、珠寶、寶

石、胸針（珠寶飾品）、鏈（珠寶飾品）、戒指（珠寶飾品）、錶、手錶、時鐘、碼錶、懷錶、日曆

錶、潛水錶、手鐲錶、錶帶、錶鍊、電子錶、電子鐘、電鐘、掛鐘、錶盒、腕錶、鐘錶的驅動裝置、

鐘錶及其組件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068700

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 深圳市琪晶達貿易（香港）有限公司

   SHENZHEN QIJINGDA TRADING (HK) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道10號和記大廈1825室

   Room 1825, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為他人促銷宣傳。代理進出口服務、代理各種產品之經銷服務。有關零售商店之經營管理服

務。廣告宣傳服務。有關加盟經銷之諮詢顧問服務。鐘錶、珠寶、寶石、計時儀器、眼鏡、太陽眼

鏡、文具、筆、書寫用具、衣服、靴鞋、襪子、冠帽、服飾用品之零售服務。郵購服務、網路購物、

型錄購物。企業管理暨組織諮詢服務、工商管理協助服務、企業管理顧問、人事管理顧問。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068701

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 深圳市琪晶達貿易（香港）有限公司

   SHENZHEN QIJINGDA TRADING (HK) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道10號和記大廈1825室

   Room 1825, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 翡翠、珍珠（珠寶飾品）、鑽石、項鍊、手鍊、耳環、墜子、白金、黃金、紅寶石、藍寶石、珠寶、寶

石、胸針（珠寶飾品）、鏈（珠寶飾品）、戒指（珠寶飾品）、錶、手錶、時鐘、碼錶、懷錶、日曆
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錶、潛水錶、手鐲錶、錶帶、錶鍊、電子錶、電子鐘、電鐘、掛鐘、錶盒、腕錶、鐘錶的驅動裝置、

鐘錶及其組件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068702

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 深圳市琪晶達貿易（香港）有限公司

   SHENZHEN QIJINGDA TRADING (HK) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環夏愨道10號和記大廈1825室

   Room 1825, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為他人促銷宣傳。代理進出口服務、代理各種產品之經銷服務。有關零售商店之經營管理服

務。廣告宣傳服務。有關加盟經銷之諮詢顧問服務。鐘錶、珠寶、寶石、計時儀器、眼鏡、太陽眼

鏡、文具、筆、書寫用具、衣服、靴鞋、襪子、冠帽、服飾用品之零售服務。郵購服務、網路購物、

型錄購物。企業管理暨組織諮詢服務、工商管理協助服務、企業管理顧問、人事管理顧問。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068703

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/20

[730] 申請人 Requerente : 精思國際集團有限公司

   JAPAN CONCEPT GRUPO INTERNACIONAL LDA., em inglês JAPAN CONCEPT 

INTERNATIONAL GROUP LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人度假村大運河購物中心2112-2112B舖 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068704

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 星奕企業有限公司

   PLANETPOP INTERNATIONAL CORP. LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市信義區忠孝東路5段410號6樓之2

   6F.-2, N.º 410, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11061, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Pipocas, flocos de milho, biscoitos, bolachas, bolachas de água e sal, artigos de confeitaria, 

na classe 30.ª

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, branco e preto.

[210] 編號 N.º : N/068705

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 山東東阿阿膠股份有限公司

   SHANDONG DONG-E E-JIAO CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國山東省東阿縣阿膠街78號

   N.º 78, E-Jiao Street, Dong-E County, Shandong 252201, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 補藥；人用藥；醫藥用糖漿；醫藥製劑；醫用藥物；醫用生物製劑；醫用化學製劑；藥用化學製

劑；藥浸棗；醫用藥膏；口服藥液；藥用膠囊；醫用營養食物；醫用食物營養製劑；醫用營養品；

醫用營養飲料；醫用營養添加劑；橡皮膏；衛生繃帶；醫用敷料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068706

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 山東東阿阿膠股份有限公司

   SHANDONG DONG-E E-JIAO CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國山東省東阿縣阿膠街78號

   N.º 78, E-Jiao Street, Dong-E County, Shandong 252201, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 可可製品；加奶可可飲料；咖啡飲料；茶；茶飲料；甜食（糖果）；軟糖（糖果）；糖；果凍（糖

果）；果膠（軟糖）；食品用蜂蜜；黃色糖漿；蜂蜜；蜂膠；蜂王漿；穀類製品；以穀物為主的零食

小吃；以米為主的零食小吃；豆粉；食用澱粉。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068707

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 莫尼托有限公司

   Monitor Ltd.

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島路鎮托多拉貴摩阿會議場郵政信箱71號

   Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味；肉汁；醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬果；果凍，果醬，蜜餞；蛋；奶和

奶製品；食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068708

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡；擦眼鏡布；眼鏡架；太陽鏡；電熨斗；衣服下擺貼邊標示器；商品電子標籤；標繪器；郵件

打戳器；量具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068709

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 仿皮革；錢包；裘皮；旅行包；公文包；皮製帶子；皮製傢俱套；傘；獸皮；登山杖。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068710

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；圍巾；襯衫；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；皮帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068711

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡；擦眼鏡布；眼鏡架；太陽鏡；電熨斗；衣服下擺貼邊標示器；商品電子標籤；標繪器；郵件

打戳器；量具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068712

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 仿皮革；錢包；裘皮；旅行包；公文包；皮製帶子；皮製傢俱套；傘；獸皮；登山杖。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068713

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；圍巾；襯衫；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；皮帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068714

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡；擦眼鏡布；眼鏡架；太陽鏡；電熨斗；衣服下擺貼邊標示器；商品電子標籤；標繪器；郵件

打戳器；量具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068715

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 仿皮革；錢包；裘皮；旅行包；公文包；皮製帶子；皮製傢俱套；傘；獸皮；登山杖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068716

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；圍巾；襯衫；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；皮帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068717

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡；擦眼鏡布；眼鏡架；太陽鏡；電熨斗；衣服下擺貼邊標示器；商品電子標籤；標繪器；郵件

打戳器；量具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068718

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 仿皮革；錢包；裘皮；旅行包；公文包；皮製帶子；皮製傢俱套；傘；獸皮；登山杖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068719

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；圍巾；襯衫；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；皮帶。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068720

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡；擦眼鏡布；眼鏡架；太陽鏡；電熨斗；衣服下擺貼邊標示器；商品電子標籤；標繪器；郵件

打戳器；量具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068721

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 雷迪波爾服飾股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 仿皮革；錢包；裘皮；旅行包；公文包；皮製帶子；皮製傢俱套；傘；獸皮；登山杖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068722

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 益浩科技有限公司

   WELDTECH TECHNOLOGY CO. LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道88號17樓

   17th Floor, 88 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : 計算機，計算機軟件（已錄製），集成電路卡，集成電路，電子芯片，數據處理設備，監視器（計

算機硬件），集成電路塊，信息處理機，已錄製的計算機程序（程序）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068723

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 益浩科技有限公司

   WELDTECH TECHNOLOGY CO. LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道88號17樓

   17th Floor, 88 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 冷藏室，冷凍機，冷凍設備和機器，製冷容器，液體冷卻裝置，冷卻裝置和機器，冷凍設備和裝

置，冷卻設備和裝置，空氣冷卻裝置，氣體冷凝器（非機器部件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068724

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 益浩科技有限公司

   WELDTECH TECHNOLOGY CO. LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道88號17樓

   17th Floor, 88 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機，計算機軟件（已錄製），集成電路卡，集成電路，電子芯片，數據處理設備，監視器（計

算機硬件），集成電路塊，信息處理機，已錄製的計算機程序（程序）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068725

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 益浩科技有限公司

   WELDTECH TECHNOLOGY CO. LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道88號17樓

   17th Floor, 88 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 冷藏室，冷凍機，冷凍設備和機器，製冷容器，液體冷卻裝置，冷卻裝置和機器，冷凍設備和裝

置，冷卻設備和裝置，空氣冷卻裝置，氣體冷凝器（非機器部件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068726

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 上海相宜本草化妝品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市寶山區城銀路121號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗面奶；清潔製劑；拋光製劑；研磨製劑；香精油；化妝品；牙膏；乾花瓣與香料混合物（香

料）；動物用化妝品；空氣芳香劑；洗手膏；美容面膜；防曬劑；防皺霜；增白霜；去斑霜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068727

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 上海相宜本草化妝品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市寶山區城銀路121號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物飲料；醫用同位素；浴用氧氣；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；培養細菌用肉湯；醫用營養食物；空氣淨化製劑；牲畜用洗滌劑；消滅有害動

物製劑；衛生巾帶；防風濕手環；牙用光潔劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068728

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 上海相宜本草化妝品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市寶山區城銀路121號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；茶飲料；天然增甜劑；糖果；蜂蜜；杏仁糊；餡餅（點心）；以穀物為主的零食小吃；穀

類製品；豆粉；食用澱粉；冰淇淋；食鹽；醋；調味品；酵母；食用芳香劑；攪稠奶油製劑；家用嫩

肉劑；食用預製穀蛋白；米粉糊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068729

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 上海相宜本草化妝品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市寶山區城銀路121號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 聖誕樹；未加工可可豆；自然花；活動物；柑橘；新鮮檳榔；甜菜；未加工穀種；寵物食品；釀酒

麥芽；動物棲息用乾草。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068730

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 上海相宜本草化妝品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市寶山區城銀路121號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁；飲料製作配料；無酒精果汁飲料；水（飲料）；無酒精果茶；酸梅湯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068731

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 上海相宜本草化妝品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市寶山區城銀路121號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告策劃；商業管理輔助；進出口代理；職業介紹所；商業企業遷移；複印服務；會計；自

動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068732

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 上海相宜本草化妝品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市寶山區城銀路121號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；質量控制；油田開採分析；化妝品研究；生物學研究；氣象信息；材料測試；物理研

究；包裝設計；建築學；服裝設計；計算機出租；藝術品鑒定；書畫刻印藝術設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068733

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 上海相宜本草化妝品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市寶山區城銀路121號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 理療；療養院；飲食營養指導；蒸汽浴；美容院；按摩；化妝師服務；動物育種；庭園設計；眼鏡

行。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068734

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 上海相宜本草化妝品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市寶山區城銀路121號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : 洗面奶；清潔製劑；拋光製劑；研磨製劑；香精油；化妝品；牙膏；乾花瓣與香料混合物（香

料）；動物用化妝品；空氣芳香劑；洗手膏；美容面膜；防曬劑；防皺霜；增白霜；去斑霜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068735

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 上海相宜本草化妝品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市寶山區城銀路121號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物飲料；醫用同位素；浴用氧氣；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；培養細菌用肉湯；醫用營養食物；空氣淨化製劑；牲畜用洗滌劑；消滅有害動

物製劑；衛生巾帶；防風濕手環；牙用光潔劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068736

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 上海相宜本草化妝品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市寶山區城銀路121號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 理療；療養院；飲食營養指導；蒸汽浴；美容院；按摩；化妝師服務；動物育種；庭園設計；眼鏡

行。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068737

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 粵海國際酒店管理（中國）有限公司

   Yuehai Int’l Hotel Management (China) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路3033號粵海大廈8樓

   8/F, Yuehai Building, N.º 3033 Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；旅館預訂；自助餐

館；快餐館；酒吧服務；預訂臨時住所；汽車旅館；提供野營場地設施；會議室出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068738

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : Galactia Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne de vaca; preparados de carne de vaca ; carne; carne em conserva; peixe; aves e caça; 

extratos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozinhados; geleias, 

doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras comestíveis; sopas, caldo concen-

trado; caldo; carne de vaca em caldo concentrado ou caldo; preparações para fazer sopa; 

géneros alimentícios incluídos nesta classe pré-cozinhados empacotados numa embalagem 

asséptica; carne de vaca empacotada em embalagem asséptica; peixe em conserva; picles; 

leite de soja, tofu, concentrados de caldo, feijões em conserva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068739

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : Galactia Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açucar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha e preparações feitas de 

cereais, pão, bolos e doces, gelados, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, 

mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; farinha para alimentos; ma-

carrão; macarrão de arroz; macarrão com sopa; macarrão frito; macarrão de carne; bolos; 

refeições preparadas e cozinhadas empacotadas em embalagens para almoço; bolinhos de 

massa («dumplings»); bolinhos de massa («dumplings») recheados com carne, tarte rechea-

da com carne; pratos chineses; macarrão instantâneo; bebidas feitas à base de chocolate; 

bebidas feitas à base de cacau; bebidas feitas à base de café; bebidas feitas à base de chá; 

outros aromatizantes que não óleos essencias; refeições preparadas à base de macarrão; 

pasta; temperos; aletria (macarrão).

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «caldo concentrado ou caldo de carne de vaca», por pertencer a outra classe.
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[210] 編號 N.º : N/068740

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : Galactia Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Venda por grosso e a retalho de comida e bebida; venda por grosso e a retalho de comida e 

bebida empacotada; consultoria de gestão de negócios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068741

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : Galactia Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Preparação e fornecimento de refeições; comidas e bebidas para entrega; serviços para for-

necimento de comidas e bebidas em serviços de restaurante; serviços de restaurante e de 

entrega de comidas e bebidas; preparação de comidas e bebidas; produção e fornecimento 

de comidas e bebidas empacotadas; café; cafetarias; cantinas; fornecimento de comidas e 

bebidas (restauração).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068742

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : Galactia Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne de vaca; preparados de carne de vaca; carne; carne em conserva; peixe; aves e caça; 

extratos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozinhados; geleias, 

doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras comestíveis; sopas, caldo concen-

trado; caldo; carne de vaca em caldo concentrado ou caldo; preparações para fazer sopa; 

géneros alimentícios incluídos nesta classe pré-cozinhados empacotados numa embalagem 

asséptica; carne de vaca empacotada em embalagem asséptica; peixe em conserva; picles; 

leite de soja, tofu, concentrados de caldo, feijões em conserva.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068743

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : Galactia Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha e preparações feitas de 

cereais, pão, bolos e doces, gelados, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, 

mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; farinha para alimentos; ma-

carrão; macarrão de arroz; macarrão com sopa; macarrão frito; macarrão de carne; bolos; 

refeições preparadas e cozinhadas empacotadas em embalagens para almoço; bolinhos de 

massa («dumplings»); bolinhos de massa («dumplings») recheados com carne, tarte recheada 

com carne; pratos chineses; macarrão instantâneo; bebidas feitas à base de chocolate; bebi-

das feitas à base de cacau; bebidas feitas à base de café; bebidas feitas à base de chá; outros 

aromatizantes que não óleos essenciais; refeições preparadas à base de macarrão; pasta; 

temperos; aletria (macarrão).

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «caldo concentrado ou caldo de carne de vaca», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/068744

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : Galactia Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Venda por grosso e a retalho de comida e bebida; venda por grosso e a retalho de comida e 

bebida empacotada; consultoria de gestão de negócios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068745

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : Galactia Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Preparação e fornecimento de refeições; comidas e bebidas para entrega; serviços para for-

necimento de comidas e bebidas em serviços de restaurante; serviços de restaurante e de 

entrega de comidas e bebidas; preparação de comidas e bebidas; produção e fornecimento 

de comidas e bebidas empacotadas; café; cafeterias; cantinas; fornecimento de comidas e 

bebidas (restauração).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068746

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

 地址 Endereço : Via Palermo 26/A, 43100 Parma, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas; produtos farmacêuticos para o tratamento de 

doenças respiratórias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068747

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/21

[730] 申請人 Requerente : 郭少金 

 地址 Endereço : 香港中環干諾道111號永安中心1601室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售及批發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，藍色，綠色，黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/068748

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Av. da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, gestão de negócios, administração comercial, trabalhos de escritório. Consul-

tadoria de negócios. Serviços de distribuição, venda a grosso e franquias; serviços de venda 

via internet. Administração e gestão de hotéis e de negócios; serviços de marketing e de 

promoção; aluguer de espaço publicitário; aluguer e leasing de máquinas de escrever, foto-

copiadoras e processadores de texto. Contabilidade. Serviços de vendas, de publicidade e 

informação promocional.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/068749

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Av. da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Administração de bens imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/068750

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Av. da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Manutenção de móveis; instalação e reparação de aparelhos eléctricos; instalação e repara-

ção de elevadores eléctricos; manutenção e reparação de veículos; limpeza de construções 

(internas); instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de escritó-

rio; instalação e reparação de aparelhos de alarme de incêndio; reparação de decorações 
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internas; instalação e reparação de sistema de alarme de prevenção de roubo; aluguer de 

equipamentos de construção; instalação e reparação de equipamentos de aquecimento; ins-

talação e reparação de aparelhos de ar condicionado; construções; construção subaquática; 

supervisão de obras de construções; supervisão de estruturas de construções; instalação e 

reparação de equipamentos de cozinha; demolição de construções; construção e reparação 

de armazéns; soldadura de construções; trabalhos de prevenção contra a humidade (cons-

truções); soldadura de construções; aluguer de escavadoras; lavagem de janelas; instalação 

e reparação de alto-forno; construção de fábrica; instalação e reparação de equipamentos 

de drenagem e de irrigação; isolamentos térmicos e isolamentos acústicos de construções; 

lavagem; instalação, manutenção e reparação de maquinaria; construções de alvenaria; 

restauração de móveis; construção de diques de cais à prova de ondas; decorações internas; 

pintura interna e externa; construções de portos; instalação e reparação de equipamentos 

de refrigeração; construção de dique protector; estações de serviço de veículos; embele-

zamentos; aluguer de máquinas de limpeza; produção de móveis (reparação); montagem 

de andaimes; elevação de tijolos; informações de construção; informações de reparação; 

exploração mineira; pavimentação de estradas; reparação subaquática; limpeza de cons-

truções (superfícies exteriores); perfuração de poço; construções de locais comerciais e de 

lojas; instalação; manutenção e reparação de «hardware» para computadores; aluguer de 

guindastes (construção); aluguer de máquinas para varrer as estradas; restauração de telha-

do; verificação do progresso de obras.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/068751

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Av. da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte de pessoas ou produtos, por meio de aeronaves, aviões, helicópteros, iates, 

barcos, comboios, autocarros, carros, motas, motorizadas, bicicletas e riquexós; serviços 

relacionados com estes transportes; serviços de informação relativamente a viagens aé-

reas, reserva de lugares e aluguer de veículos de transporte aéreo; serviços de aluguer de 

aeronaves; check-in de bagagens, mercadorias e passageiros (serviços de aeroporto), todos 

estes serviços providenciados ou não pela internet. Serviços de embalagem e armazena-

mento de mercadorias. Serviços de motorista. Organização ou operação de cruzeiros e 

excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reservas de viagens, serviços de 

bilhetes, provisão de informação sobre transportes, transporte de passageiros, acompanha-

mento de passageiros, aluguer de veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados com viagens e transportes, serviços de 

«sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para 

os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/068752

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Av. da Amizade, N.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entre-

tenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma rede 

global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos de 

computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins des-

portivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, 

produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de 

estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento 

televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de música, 

revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a 

partir de uma base de dados de computador, da internet ou de outra rede de comunicação, 

aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos 

e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques temáticos, 

centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, serviços de 

clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, provisão de ins-

talações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de apostadores, 

planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de entretenimento, 

«health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com ac-

tividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/068753

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Av. da Amizade, N.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento temporário, incluindo hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços 

de governanta; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis, pensões e pousadas; 

aluguer de quartos, fornecimento de instalações para reuniões, conferências, convenções e 

exposições; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; serviços de banquetes, de bar, 

café, restaurante, casas de pasto, sala de estar, salas de cocktails e snack bar; fornecimen-

to de refeições e apoio alimentar a convenções, banquetes, recepções sociais, jantares de 

angariação de fundos e eventos similares; serviços de confecção de alimentos; serviços de 

portriro; esquemas de fidelidade de clientes prestados em relação a hotéis, motéis, pensões 

e pousadas; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima 

dito.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/068754

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Av. da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, gestão de negócios, administração comercial, trabalhos de escritório. Consul-

tadoria de negócios. Serviços de distribuição, venda a grosso e franquias; serviços de venda 

via internet. Administração e gestão de hotéis e de negócios; serviços de marketing e de 

promoção; aluguer de espaço publicitário; aluguer e leasing de máquinas de escrever, foto-

copiadoras e processadores de texto. Contabilidade. Serviços de vendas, de publicidade e 

informação promocional.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e verde-água.

[210] 編號 N.º : N/068755

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Av. da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Administração de bens imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e verde-água.
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[210] 編號 N.º : N/068756

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Av. da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Manutenção de móveis; instalação e reparação de aparelhos eléctricos; instalação e repara-

ção de elevadores eléctricos; manutenção e reparação de veículos; limpeza de construções 

(internas); instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de escritó-

rio; instalação e reparação de aparelhos de alarme de incêndio; reparação de decorações 

internas; instalação e reparação de sistema de alarme de prevenção de roubo; aluguer de 

equipamentos de construção; instalação e reparação de equipamentos de aquecimento; ins-

talação e reparação de aparelhos de ar condicionado; construções; construção subaquática; 

supervisão de obras de construções; supervisão de estruturas de construções; instalação e 

reparação de equipamentos de cozinha; demolição de construções; construção e reparação 

de armazéns; soldadura de construções; trabalhos de prevenção contra a humidade (cons-

truções); soldadura de construções; aluguer de escavadoras; lavagem de janelas; instalação 

e reparação de alto-forno; construção de fábrica; instalação e reparação de equipamentos 

de drenagem e de irrigação; isolamentos térmicos e isolamentos acústicos de construções; 

lavagem; instalação, manutenção e reparação de maquinaria; construções de alvenaria; 

restauração de móveis; construção de diques de cais à prova de ondas; decorações internas; 

pintura interna e externa; construções de portos; instalação e reparação de equipamentos 

de refrigeração; construção de dique protector; estações de serviço de veículos; embele-

zamentos; aluguer de máquinas de limpeza; produção de móveis (reparação); montagem 

de andaimes; elevação de tijolos; informações de construção; informações de reparação; 

exploração mineira; pavimentação de estradas; reparação subaquática; limpeza de cons-

truções (superfícies exteriores); perfuração de poço; construções de locais comerciais e de 

lojas; instalação; manutenção e reparação de «hardware» para computadores; aluguer de 

guindastes (construção); aluguer de máquinas para varrer as estradas; restauração de telha-

do; verificação do progresso de obras.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e verde-água.

[210] 編號 N.º : N/068757

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Av. da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte de pessoas ou produtos, por meio de aeronaves, aviões, helicópteros, iates, 

barcos, comboios, autocarros, carros, motas, motorizadas, bicicletas e riquexós; serviços 

relacionados com estes transportes; serviços de informação relativamente a viagens aé-

reas, reserva de lugares e aluguer de veículos de transporte aéreo; serviços de aluguer de 

aeronaves; check-in de bagagens, mercadorias e passageiros (serviços de aeroporto), todos 

estes serviços providenciados ou não pela internet. Serviços de embalagem e armazena-

mento de mercadorias. Serviços de motorista. Organização ou operação de cruzeiros e 
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excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reservas de viagens, serviços de 

bilhetes, provisão de informação sobre transportes, transporte de passageiros, acompanha-

mento de passageiros, aluguer de veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados com viagens e transportes, serviços de 

«sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e transporte de bagagem para 

os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e verde água.

[210] 編號 N.º : N/068758

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Av. da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da internet ou de outra rede de comunicação, serviços de entre-

tenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma rede 

global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos de 

computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organização 

de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins des-

portivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de televisão, 

produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, serviços de 

estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entretenimento 

televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de música, 

revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-line» a 

partir de uma base de dados de computador, da internet ou de outra rede de comunicação, 

aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinematográficos 

e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques temáticos, 

centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, serviços de 

clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, provisão de ins-

talações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes de apostadores, 

planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de entretenimento, 

«health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação relacionados com ac-

tividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e verde água.

[210] 編號 N.º : N/068759

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Av. da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento temporário, incluindo hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços 

de governanta; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis, pensões e pousadas; 

aluguer de quartos, fornecimento de instalações para reuniões, conferências, convenções e 

exposições; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; serviços de banquetes, de bar, 

café, restaurante, casas de pasto, sala de estar, salas de cocktails e snack bar; fornecimen-

to de refeições e apoio alimentar a convenções, banquetes, recepções sociais, jantares de 

angariação de fundos e eventos similares; serviços de confecção de alimentos; serviços de 

porteiro; esquemas de fidelidade de clientes prestados em relação a hotéis, motéis, pensões 

e pousadas; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima 

dito.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e verde água.

[210] 編號 N.º : N/068760

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático e hardware de computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068761

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Artigos em papel e material impresso (incluindo livros tutoriais, periódicos, várias publica-

ções).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068762

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION
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 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068763

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos e jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068764

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços comerciais e publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068765

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068766

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068767

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte e armazenamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068768

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais e de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068769

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22
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[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de computador e científicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068770

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e legais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068771

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software informático e hardware de computador.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/068772

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Artigos em papel e material impresso (incluindo livros tutoriais, periódicos, várias publica-

ções).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/068773

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/068774

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos e jogos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/068775

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22
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[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços comerciais e publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/068776

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/068777

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e amarelo.
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[210] 編號 N.º : N/068778

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte e armazenamento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/068779

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais e de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/068780

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de computador e científicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e amarelo.
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[210] 編號 N.º : N/068781

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MICROSOFT CORPORATION

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e legais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, verde, azul e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/068782

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações de descalcificação e desincrustação para a limpeza de máquinas de fermenta-

ção domésticas; preparações de limpeza para máquinas de fermentação domésticas; produ-

tos de limpeza para máquinas de fermentação domésticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068783

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Filtros de água; unidades de filtração e purificação de água e cartuchos de substituição e 

filtros para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068784

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22
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[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações de descalcificação e desincrustação para a limpeza de máquinas de fermenta-

ção domésticas; preparações de limpeza para máquinas de fermentação domésticas; produ-

tos de limpeza para máquinas de fermentação domésticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068785

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Moedores de café eléctricos para uso doméstico ou comercial; máquinas para bater leite 

eléctricas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068786

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de computador para utilização na produção, descarregamento, transmissão, re-

cepção, edição, extracção, codificação, descodificação, reprodução, armazenamento e or-

ganização de dados de som; gravações de som com música clássica, jazz, contemporânea, 

popular, sazonal, R and B, música do mundo, zydeco, reggae, rock, folclórica e show tunes; 

tocadores de áudio digitais; música descarregável através de uma rede informática global e 

dispositivos sem fios; distribuidores automáticos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068787

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Electrodomésticos, nomeadamente máquinas de expresso e máquinas de café para uso do-

méstico e/ou comercial; filtros de água; unidades de filtração e purificação de água e cartu-

chos e filtros de recarga para estes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068788

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Publicações e materiais impressos, nomeadamente boletins informativos e revistas com 

informações sobre o café e consumidores de café, filtros de papel para máquinas de café, 

álbuns de fotografias, papel couché, lápis de desenho, pincéis para uso artístico, canetas, 

lápis, canetas esferográficas, marcadores de livros, caixas de lápis, caixas de artigos de es-

critório, estojos de caneta, estojos de lápis, artigos de escritório, cartazes, lenços de papel, 

copos de papel, bases de papel para copos e garrafas, sacos de papel, capas de papel para 

copos, caixas e material de empacotamento de papel; manuais de instrução.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068789

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22
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[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Moedores e trituradores de café operados à mão, chávenas de café e copos insulados, copos 

de papel, filtros de café reutilizáveis que não sejam de papel, bases para garrafas e copos 

que não sejam de papel, garrafas térmicas insuladas, chávenas de café, chávenas de chá e 

canecas, artigos de vidro, pratos, terrinas e tijelas, trivets, latas de armazenamento, máqui-

nas de café de gota a gota não eléctricas, cafeteiras de êmbolo não eléctricas e recipientes 

de comida decorativos, chaleiras não eléctricas, bules para chá, coadores de chá, castiçais 

(não em metais preciosos), candelabros não em metais preciosos, figurinhas em cerâmica, 

figurinhas em porcelana; máquinas para bater leite não eléctricas; colheres para servir ge-

lados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068790

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite, leite aromatizado, batidos de leite, bebidas feitas à base de leite; leite de soja; doces 

de frutas; compotas, gelatinas, cremes para barrar pão que não estejam incluídas noutras 

classes; frutas e legumes em conserva, refeições preparadas ou refeições congeladas que 

não estejam incluídas noutras classes compostas por carne, soja, aves, marisco, legumes, 

frutas, tofu e/ou queijo, incluindo também massa, arroz ou cereais; iogurte, bebidas feitas à 

base de iogurte; creme batido; nozes preparadas, nozes temperadas, nozes assadas; leite de 

nozes e sumo de nozes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068791

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicações, designadamente a transmissão de programas de entretenimento 

em forma de áudio de vídeo em streaming e descarregáveis por via informática, de satélite 

e de redes de comunicações; emissão e transmissão de entretenimento de áudio; emissão e 

transmissão de divertimento de entretenimento de áudio e vídeo por via informática, de sa-

télite e de redes de comunicações por subscrição; transmissão electrónica e digital de voz, 

dados, informações, imagens, sinais e mensagens; fornecimento de salas de conversação, 

quadros de mensagens electrónicas e fóruns comunitários em linha para a transmissão de 

mensagens entre utilizadores informáticos sobre entretenimento, música, concertos, víde-

os, rádio, televisão, filmes, notícias, desportos, jogos e eventos culturais; transmissão de 

mensagens por via electrónica; fornecimento de serviços de conectividade e acesso a redes 

de comunicações electrónicas para a transmissão ou recepção de conteúdo áudio, vídeo ou 

multimédia; fornecimento de acesso dedicado à internet a múltiplos utilizadores; serviço 

de transmissão e descarregamento que permite aos utilizadores tocar, ver e ouvir amostras, 

descarregar, armazenar, criar listas e fazer streams de músicas, vídeos, jogos e programas 

de divertimento por via informática, dispositivos sem fios, assistentes digitais pessoais, te-

lefones, e dispositivos digitais para escutar e reproduzir média.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068792

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MOLO KIDS A/S

 地址 Endereço : Baltikavej 20, 1, DK-2100 Copenhagen Ø., Dinamarca

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, vestuário para crianças, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068793

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : MOLO KIDS A/S

 地址 Endereço : Baltikavej 20, 1, DK-2100 Copenhagen Ø., Dinamarca

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : O agrupamento, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo 

o seu transporte), nomeadamente vestuário, vestuário para crianças, calçado, chapelaria, 

permitindo ao consumidor vê-los e comprá-los comodamente através de lojas de venda a 

retalho, por grossistas ou através de via electrónica, incluindo sites na internet.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/13 VA 2012 00779 丹麥 Dinamarca

[210] 編號 N.º : N/068794

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : 第一貿易有限公司 

 地址 Endereço : 澳門蛤巷21號泉亮樓1樓B 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 床上用品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，淺綠色，黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068795

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Sumos de fruta; bebidas feitas à base de frutas e sumo; bebidas de fruta e bebidas gasosas 

com sumos de fruta; bebidas de frutas geladas e bebidas feitas à base de frutas geladas; 

concentrados e purés de fruta utilizados como ingredientes de bebidas; concentrados e xa-

ropes de bebidas para fazer bebidas geladas compostas por uma mistura de ingredientes; 

bebidas feitas à base de frutas e sumo com gás e bebidas gasosas; sumos de frutas-legumes; 

bebidas feitas à base de legumes; bebidas com sumos de vegetais; misturas para bebidas 

líquidas e em pó; xaropes aromatizantes para fazer chá e bebidas feitas à base de chá de er-

vas; água, água mineral, água com gás, água potável fortificada com vitaminas, e outras be-

bidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas gaseificadas; xaropes aromatizados para fazer 

bebidas; água engarrafada aromatizada e não aromatizada; bebidas energéticas; bebidas 

feitas à base de soja que não sejam substitutos de leite; bebidas de soja e bebidas feitas à 

base de soja; leite de nozes e sumo de nozes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068796

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Cadeados e fechaduras.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068797

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Telemóveis e estojos para telefones; tons de chamadas descarregáveis para telemóveis; 

cartões nesta classe incluindo cartões codificados, cartões de circuito integrado e cartões 

inteligentes; cartões de telefone e cartões SIM (módulo de identificação do assinante); 

cartões de débito e cartões de crédito; cartões com informações armazenadas e suportes 

de dados magnéticos; aparelhos para o registo, a transmissão ou a reprodução do som e de 

imagens; discos de gravação; equipamentos, aparelhos e sistemas de telecomunicações e 

comunicações; equipamentos, aparelhos e sistemas telefónicos; equipamentos, aparelhos e 

sistemas informáticos; hardware informático; software informático; aplicações de software 

para computadores, telemóveis e dispositivos de telecomunicações portáteis; publicações 

electrónicas e multimédia incluindo painéis de aviso electrónicos e boletins electrónicos e 

postais electrónicos; adaptadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/068798

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção por terra, por ar, ou água.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068799

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios; instrumentos de relojoaria e cronométricos; porta-chaves; joalharia.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068800

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, papelão e produtos feitos a partir destes materiais não incluídos noutras classes; ma-

terial impresso; publicações impressas; revistas; periódicos; guias; catálogos; livros; albúns; 

programas; calendários; diários; decalcomanias; cartazes; directórios; panfletos; brochuras; 

boletins informativos; panfletos; capas de passaportes; postais; livros para colorir; auto-

colantes; fotografias; artigos de escritório e materiais de estudo; etiquetas para bagagem e 

malas; vales de ofertas; aviões de modelo (ornamentos); materiais de instrução e ensino (ex-

cepto aparelhos); manuais; recipientes de embalagem industriais feitos de papel; materiais 

de plástico para a embalagem (não incluídos noutras classes); instrumentos para escrever.
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[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068801

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Bagagem; correntes para bagagem; correntes de couro; couro e imitações de couro e bens 

feitos destes materiais que não estejam incluídos noutras classes; baús e malas de viagem 

e acessórios; estojos para kits de toilete; estojos de beleza; sacos de tecido; mochilas; sacos 

escolares; sacos de desporto; malas de viagem; pastas; estojos para caves; porta moedas; 

carteiras para cartões de crédito; carteiras; carteiras de senhora; chapéus-de-chuva, parasóis e 

bengalas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068802

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Almofadas, incluindo almofadas insufláveis (que não sejam para uso médico).

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/068803

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Abre-garrafas; copos e canecas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068804

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, fatos, meias, roupa interior, camisas, camisolas de manga curta (T-shirts), calças, 

saias, vestidos, jaquetas, bonés, casacos, blazers, camisolas de manga comprida (sweaters), 

cachecóis, chapéus, bonés de basebol, chapelaria, robes de banho, calções, meias curtas, 

cintos, luvas, calças de ganga, vestuário para o pescoço, roupa de banho, roupa de praia, 

babetes de pano, roupa de noite, roupa exterior, écharpes/ligaduras e faixas para os pulsos, 

cintos porta-moedas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China

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

excluiu-se «óculos de sol», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/068805

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28
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[511] 產品 Produtos : Jogos e artigos de brincar, incluindo modelos, brinquedos macios, bolas, incluindo bolas de 

golfe, bonecos e acessórios para bonecos, quebra cabeças, cofres para dinheiro, brinque-

dos telecomandados, brinquedos macios; artigos de ginástica e desportivos não incluídos 

noutras classes; cartas de jogar; brinquedos incluindo modelos de aviões e outros modelos; 

jogos electrónicos e jogos de vídeo nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068806

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, marketing e merchandising; publicidade e marketing para for-

necedores de serviços de alojamento e transporte que queiram atrair turistas e viajantes; 

publicidade de exterior; publicidade através de aeronaves; publicidade directa por correio; 

serviços comerciais incluindo serviços de gestão, administração e informações comerciais; 

gestão comercial na área de viagens e transporte; serviços comerciais na área de planos e 

programas de viagens e alojamento; serviços de publicidade e aconselhamento na área da 

gestão de transportes e viagens; gestão, organização, operação e fiscalização de programas 

ou incentivos de lealdade, incluindo os relacionados que oferecem benefícios em relação 

com os programas de lealdade ou planos de incentivo; venda de produtos a grosso e a reta-

lho incluindo bens e serviços de água, electricidade, energia, combustível, informáticos e 

de telecomunicações; todos os supracitados serviços prestados em linha; serviços de reta-

lho por qualquer meio incluindo serviços de retalho através de uma rede informática global 

e serviços de retalho de todos os serviços referidos nesta classe em aviões.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068807

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia
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 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros incluindo serviços financeiros associados com programas de lealdade 

ou planos de incentivo; serviços financeiros ligados à emissão de cartões de crédito, cartões 

de débito, selos, vales, pontos e outros dispositivos de pagamento ou de valor; serviços de 

reembolso em programas de lealdade ou planos de incentivo relacionado com o forneci-

mento de benefícios de valor a clientes; serviços de seguros; negócios e serviços financeiros; 

negócios e serviços monetários; serviços de cartão de crédito; serviços de cartão de débito; 

fundos de investimento e serviços de gestão; fundos geridos; serviços de transferência de 

fundos incluindo serviços de transferência de fundos electrónicos; serviços de investimen-

to; serviços bancários; serviços de empréstimos e hipotecas; negócios imobiliários; serviços 

de cartões inteligentes; serviços de concessão de prémios e/ou benefícios em programas de 

lealdade ou planos de incentivo relacionado com o fornecimento de benefício a clientes; se-

guros de viagem e serviços de agência para organizar seguros de viagem.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068808

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de rede de telecomunicação e serviços de assistên-

cia telefónica; serviços de comunicações incluindo serviços de comunicação electrónica 

na área do transporte, excursões e viagens, reservas, alojamento e aluguer de automóveis; 

fornecimento de acesso a telecomunicações e ligações a redes informáticas globais e à in-

ternet; serviços de fornecedor de serviços à internet; serviços de telemóvel; cartões SIM 

(módulo de identificação do assinante); e outros serviços telefónicos; serviços de correio 

electrónico; serviços de transmissão de vozes e dados; serviços de SMS; aluguer de apare-

lhos equipamento e sistemas de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/068809

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de viagens aéreas; serviços de companhia aérea; fretamento de aeronaves; servi-

ços de transporte de passageiros e de transporte de carga aérea; serviços de correio espe-

cial; transporte e entrega de bens; armazenamento de bens; serviços de agência de viagens; 

serviços de reserva de serviços de viagem incluindo mas não limitado a serviços de reserva 

para férias e excursões; fornecimento de informações e dados relacionados com o transpor-

te de bens e pessoas; serviços de informações turísticas; serviços de organização de visitas 

turísticas e cruzeiros; serviços de pacotes turísticos de férias; serviços de aluguer de auto-

móveis; programas de bónus para viajantes frequentes de companhias aéreas, incluindo a 

concessão de benefícios relacionados com a transportação e viagens, embarque, check-in, 

lugares, serviços de reserva e actualização de bilhetes prioritários; planeamento, reserva e 

emissão de bilhetes de e informações sobre viagens e transportes através de um contacto e 

comunicação eléctrica com passageiros, na área do transporte aéreo; transporte e entrega 

de produtos por via terrestre, aérea e marítima; serviços de reserva de lugares; serviços de 

reserva de viagens e transportação; serviços de gestão de viagens; serviços de bagagem; 

agências de turismo; serviços de agência de viagem; organização e operação de excursões; 

serviços de correio especial; serviços de aluguer de veículos; serviços de motorista; esta-

cionamento de veículos em aeroportos; serviços de estacionamento de carro; serviços de 

carga; embalagem e armazenamento de produtos; serviços de armazenamento; serviços de 

informações relacionadas com viagens, incluindo sobre alojamento e transportes; serviços 

de distribuição e abastecimento de energia, incluindo em relação com a água, electricida-

de, gás, energia e combustível; programas de bónus, lealdade e ofertas que consistem de 

benefícios, incentivos, serviços e programas de viagem; organização, gestão, fiscalização e 

operação de programas promocionais e de incentivo incluindo aqueles relacionados com a 

utilização de aeronaves; informações, serviços de aconselhamento e consultoria relaciona-

dos com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068810

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento de passageiros e viajantes, incluindo o acesso a gravações de áudio e ví-

deo, jogos ou quebra-cabeças através de um sistema informático e o fornecimento de jogos 



9500 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2013 年 7 月 3 日

e quebra-cabeças através da internet; organização e realização de competições/concursos; 

entretenimento televisivo que consiste na projecção de programas de televisão, filmes, do-

cumentários, programas sobre viagens ou turísticos e programas de férias; organização e 

gestão de eventos desportivos; fornecimento de informações a passageiros durante voos; 

fornecimento de actividades relacionadas com eventos de entretenimento, culturais ou 

desportivos e ou serviços de reserva fornecidos em relação a um programa de lealdade ou 

plano de incentivo e fornecimento de notícias e informações; publicação de material mul-

timédia em linha; serviços de agência de emissão de bilhetes; fornecimento de serviços de 

formação e educação; organização e realização de exposições e conferências; instalações 

de ginásio e clubes de saúde e de manutenção; venda e reserva de bilhetes; organização e 

gestão de eventos e excursões para fins de entretenimento; reserva de bilhetes; reserva de 

lugares em espectáculos; educação; prestação de formação.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068811

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de alojamento incluindo, mas não limitado, à reserva de aloja-

mento; serviços de agência de viagem em relação com a obtenção de refeições e acomoda-

ção; fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante, de sala de espera, de 

cafetaria, de bar, de catering para viajantes; planeamento, reserva e informações sobre o 

alojamento através de contacto e comunicações eléctricas com os clientes; todos os serviços 

supracitados em relação com os serviços prestados por companhias aéreas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/23 302199853 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068812

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Cadeados e fechaduras.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068813

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Telemóveis e estojos para telefones; tons de chamadas descarregáveis para telemóveis; 

cartões nesta classe incluindo cartões codificados, cartões de circuito integrado e cartões 

inteligentes; cartões de telefone e cartões SIM (módulo de identificação do assinante); 

cartões de débito e cartões de crédito; cartões com informações armazenadas e suportes 

de dados magnéticos; aparelhos para o registo, a transmissão ou a reprodução do som e de 

imagens; discos de gravação; equipamentos, aparelhos e sistemas de telecomunicações e 

comunicações; equipamentos, aparelhos e sistemas telefónicos; equipamentos, aparelhos e 

sistemas informáticos; hardware informático; software informático; aplicações de software 

para computadores, telemóveis e dispositivos de telecomunicações portáteis; publicações 

electrónicas e multimédia incluindo painéis de aviso electrónicos e boletins electrónicos e 

postais electrónicos; adaptadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068814

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção por terra, por ar ou água.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/068815

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios; instrumentos de relojoaria e cronométricos; porta-chaves; joalharia.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068816

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, papelão e produtos feitos a partir destes materiais não incluídos noutras classes; ma-

terial impresso; publicações impressas; revistas; periódicos; guias; catálogos; livros; álbuns; 

programas; calendários; diários; decalcomanias; cartazes; directórios; panfletos; brochuras; 

boletins informativos; panfletos; capas de passaportes; postais; livros para colorir; auto-

colantes; fotografias; artigos de escritório e materiais de estudo; etiquetas para bagagem e 

malas; vales de ofertas; aviões de modelo (ornamentos); materiais de instrução e ensino (ex-

cepto aparelhos); manuais; recipientes de embalagem industriais feitos de papel; materiais 

de plástico para a embalagem (não incluídos noutras classes); instrumentos para escrever.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068817

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Bagagem; correntes para bagagem; correntes de couro; couro e imitações de couro e bens 

feitos destes materiais que não estejam incluídos noutras classes; baús e malas de viagem 

e acessórios; estojos para kits de toilete; estojos de beleza; sacos de tecido; mochilas; sacos 

escolares; sacos de desporto; malas de viagem; pastas; estojos para caves; porta-moedas; 
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carteiras para cartões de crédito; carteiras; carteiras de senhora; chapéus-de-chuva, para-sóis 

e bengalas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068818

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Almofadas, incluindo almofadas insufláveis (que não sejam para uso médico).

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068819

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Abre-garrafas; copos e canecas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068820

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, fatos, meias, roupa interior, camisas, camisolas de manga curta (T-shirts), cal-

ças, saias, vestidos, jaquetas, bonés, casacos, blazers, camisolas de manga comprida (sweat-
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ers), cachecóis, chapéus, bonés de basebol, chapelaria, robes de banho, calções, meias curtas, 

cintos, luvas, calças de ganga, vestuário para o pescoço, roupa de banho, roupa de praia, 

babetes de pano, roupa de noite, roupa exterior, écharpes/ligaduras e faixas para os pulsos, 

cintos porta-moedas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China

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

excluiu-se «óculos de sol», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/068821

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e artigos de brincar, incluindo modelos, brinquedos macios, bolas, incluindo bolas de 

golfe, bonecos e acessórios para bonecos, quebra-cabeças, cofres para dinheiro, brinque-

dos telecomandados, brinquedos macios; artigos de ginástica e desportivos não incluídos 

noutras classes; cartas de jogar; brinquedos incluindo modelos de aviões e outros modelos; 

jogos electrónicos e jogos de vídeo nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068822

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, marketing e merchandising; publicidade e marketing para for-

necedores de serviços de alojamento e transporte que queiram atrair turistas e viajantes; 

publicidade de exterior; publicidade através de aeronaves; publicidade directa por correio; 

serviços comerciais incluindo serviços de gestão, administração e informações comerciais; 

gestão comercial na área de viagens e transporte; serviços comerciais na área de planos e 

programas de viagens e alojamento; serviços de publicidade e aconselhamento na área da 

gestão de transportes e viagens; gestão, organização, operação e fiscalização de programas 

ou incentivos de lealdade, incluindo os relacionados que oferecem benefícios em relação 

com os programas de lealdade ou planos de incentivo; venda de produtos a grosso e a reta-
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lho incluindo bens e serviços de água, electricidade, energia, combustível, informáticos e 

de telecomunicações; todos os supracitados serviços prestados em linha; serviços de reta-

lho por qualquer meio incluindo serviços de retalho através de uma rede informática global 

e serviços de retalho de todos os serviços referidos nesta classe em aviões.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068823

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros incluindo serviços financeiros associados com programas de lealdade 

ou planos de incentivo; serviços financeiros ligados à emissão de cartões de crédito, cartões 

de débito, selos, vales, pontos e outros dispositivos de pagamento ou de valor; serviços de 

reembolso em programas de lealdade ou planos de incentivo relacionado com o forneci-

mento de benefícios de valor a clientes; serviços de seguros; negócios e serviços financeiros; 

negócios e serviços monetários; serviços de cartão de crédito; serviços de cartão de débito; 

fundos de investimento e serviços de gestão; fundos geridos; serviços de transferência de 

fundos incluindo serviços de transferência de fundos electrónicos; serviços de investimen-

to; serviços bancários; serviços de empréstimos e hipotecas; negócios imobiliários; serviços 

de cartões inteligentes; serviços de concessão de prémios e/ou benefícios em programas de 

lealdade ou planos de incentivo relacionado com o fornecimento de benefício a clientes; se-

guros de viagem e serviços de agência para organizar seguros de viagem.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068824

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de rede de telecomunicação e serviços de assistên-

cia telefónica; serviços de comunicações incluindo serviços de comunicação electrónica 

na área do transporte, excursões e viagens, reservas, alojamento e aluguer de automóveis; 

fornecimento de acesso a telecomunicações e ligações a redes informáticas globais e à in-
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ternet; serviços de fornecedor de serviços à internet; serviços de telemóvel; cartões SIM 

(módulo de identificação do assinante); e outros serviços telefónicos; serviços de correio 

electrónico; serviços de transmissão de vozes e dados; serviços de SMS; aluguer de apare-

lhos, equipamento e sistemas de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068825

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de viagens aéreas; serviços de companhia aérea; fretamento de aeronaves; servi-

ços de transporte de passageiros e de transporte de carga aérea; serviços de correio espe-

cial; transporte e entrega de bens; armazenamento de bens; serviços de agência de viagens; 

serviços de reserva de serviços de viagem incluindo mas não limitado a serviços de reserva 

para férias e excursões; fornecimento de informações e dados relacionados com o transpor-

te de bens e pessoas; serviços de informações turísticas; serviços de organização de visitas 

turísticas e cruzeiros; serviços de pacotes turísticos de férias; serviços de aluguer de auto-

móveis; programas de bónus para viajantes frequentes de companhias aéreas, incluindo a 

concessão de benefícios relacionados com a transportação e viagens, embarque, check-in, 

lugares, serviços de reserva e actualização de bilhetes prioritários; planeamento, reserva e 

emissão de bilhetes de e informações sobre viagens e transportes através de um contacto e 

comunicação eléctrica com passageiros, na área do transporte aéreo; transporte e entrega 

de produtos por via terrestre, aérea e marítima; serviços de reserva de lugares; serviços de 

reserva de viagens e transportação; serviços de gestão de viagens; serviços de bagagem; 

agências de turismo; serviços de agência de viagem; organização e operação de excursões; 

serviços de correio especial; serviços de aluguer de veículos; serviços de motorista; esta-

cionamento de veículos em aeroportos; serviços de estacionamento de carro; serviços de 

carga; embalagem e armazenamento de produtos; serviços de armazenamento; serviços de 

informações relacionadas com viagens, incluindo sobre alojamento e transportes; serviços 

de distribuição e abastecimento de energia, incluindo em relação com a água, electricida-

de, gás, energia e combustível; programas de bónus, lealdade e ofertas que consistem de 

benefícios, incentivos, serviços e programas de viagem; organização, gestão, fiscalização e 

operação de programas promocionais e de incentivo incluindo aqueles relacionados com a 

utilização de aeronaves; informações, serviços de aconselhamento e consultoria relaciona-

dos com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/068826

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento de passageiros e viajantes, incluindo o acesso a gravações de áudio e ví-

deo, jogos ou quebra-cabeças através de um sistema informático e o fornecimento de jogos 

e quebra-cabeças através da internet; organização e realização de competições/concursos; 

entretenimento televisivo que consiste na projecção de programas de televisão, filmes, do-

cumentários, programas sobre viagens ou turísticos e programas de férias; organização e 

gestão de eventos desportivos; fornecimento de informações a passageiros durante voos; 

fornecimento de actividades relacionadas com eventos de entretenimento, culturais ou 

desportivos e ou serviços de reserva fornecidos em relação a um programa de lealdade ou 

plano de incentivo e fornecimento de notícias e informações; publicação de material mul-

timédia em linha; serviços de agência de emissão de bilhetes; fornecimento de serviços de 

formação e educação; organização e realização de exposições e conferências; instalações 

de ginásio e clubes de saúde e de manutenção; venda e reserva de bilhetes; organização e 

gestão de eventos e excursões para fins de entretenimento; reserva de bilhetes; reserva de 

lugares em espectáculos; educação; prestação de formação.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068827

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de alojamento incluindo, mas não limitado, à reserva de aloja-

mento; serviços de agência de viagem em relação com a obtenção de refeições e acomoda-

ção; fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante, de sala de espera, de 

cafetaria, de bar, de catering para viajantes; planeamento, reserva e informações sobre o 

alojamento através de contacto e comunicações eléctricas com os clientes; todos os serviços 

supracitados em relação com os serviços prestados por companhias aéreas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214224 中國香港 Hong Kong, China



9508 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2013 年 7 月 3 日

[210] 編號 N.º : N/068828

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Cadeados e fechaduras.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068829

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Telemóveis e estojos para telephones; tons de chamadas descarregáveis para telemóveis; 

cartões nesta classe incluindo cartões codificados, cartões de circuito integrado e cartões 

inteligentes; cartões de telefone e cartões SIM (módulo de identificação do assinante); 

cartões de débito e cartões de crédito; cartões com informações armazenadas e suportes 

de dados magnéticos; aparelhos para o registo, a transmissão ou a reprodução do som e de 

imagens; discos de gravação; equipamentos, aparelhos e sistemas de telecomunicações e 

comunicações; equipamentos, aparelhos e sistemas telefónicos; equipamentos, aparelhos e 

sistemas informáticos; hardware informático; software informático; aplicações de software 

para computadores, telemóveis e dispositivos de telecomunicações portáteis; publicações 

electrónicas e multimédia incluindo painéis de aviso electrónicos e boletins electrónicos e 

postais electrónicos; adaptadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068830

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção por terra, por ar ou água.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068831

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios; instrumentos de relojoaria e cronométricos; porta-chaves; joalharia.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068832

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, papelão e produtos feitos a partir destes materiais não incluídos noutras classes; ma-

terial impresso; publicações impressas; revistas; periódicos; guias; catálogos; livros; álbuns; 

programas; calendários; diários; decalcomanias; cartazes; directórios; panfletos; brochuras; 

boletins informativos; panfletos; capas de passaportes; postais; livros para colorir; auto-

colantes; fotografias; artigos de escritório e materiais de estudo; etiquetas para bagagem e 

malas; vales de ofertas; aviões de modelo (ornamentos); materiais de instrução e ensino (ex-

cepto aparelhos); manuais; recipientes de embalagem industriais feitos de papel; materiais 

de plástico para a embalagem (não incluídos noutras classes); instrumentos para escrever.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/068833

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Bagagem; correntes para bagagem; correntes de couro; couro e imitações de couro e bens 

feitos destes materiais que não estejam incluídos noutras classes; baús e malas de viagem 

e acessórios; estojos para kits de toilete; estojos de beleza; sacos de tecido; mochilas; sacos 

escolares; sacos de desporto; malas de viagem; pastas; estojos para caves; porta-moedas; 

carteiras para cartões de crédito; carteiras; carteiras de senhora; chapéus-de-chuva, pára-sóis 

e bengalas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068834

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Almofadas, incluindo almofadas insufláveis (que não sejam para uso médico).

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068835

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Abre-garrafas; copos e canecas.

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068836

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, fatos, meias, roupa interior, camisas, camisolas de manga curta (T-shirts), calças, 

saias, vestidos, jaquetas, bonés, casacos, blazers, camisolas de manga comprida (sweaters), 

cachecóis, chapéus, bonés de basebol, chapelaria, robes de banho, calções, meias curtas, cin-

tos, luvas, calças de ganga, vestuário para o pescoço, roupa de banho, roupa de praia, babetes 

de pano, roupa de noite, roupa exterior, écharpes/ligaduras e faixas para os pulsos, cintos 

porta-moedas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

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

excluiu-se «óculos de sol», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/068837

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e artigos de brincar, incluindo modelos, brinquedos macios, bolas, incluindo bolas de 

golfe, bonecos e acessórios para bonecos, quebra-cabeças, cofres para dinheiro, brinque-

dos telecomandados, brinquedos macios; artigos de ginástica e desportivos não incluídos 

noutras classes; cartas de jogar; brinquedos incluindo modelos de aviões e outros modelos; 

jogos electrónicos e jogos de vídeo nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068838

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22
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[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, marketing e merchandising; publicidade e marketing para for-

necedores de serviços de alojamento e transporte que queiram atrair turistas e viajantes; 

publicidade de exterior; publicidade através de aeronaves; publicidade directa por correio; 

serviços comerciais incluindo serviços de gestão, administração e informações comerciais; 

gestão comercial na área de viagens e transporte; serviços comerciais na área de planos e 

programas de viagens e alojamento; serviços de publicidade e aconselhamento na área da 

gestão de transportes e viagens; gestão, organização, operação e fiscalização de programas 

ou incentivos de lealdade, incluindo os relacionados que oferecem benefícios em relação 

com os programas de lealdade ou planos de incentivo; venda de produtos a grosso e a reta-

lho incluindo bens e serviços de água, electricidade, energia, combustível, informáticos e 

de telecomunicações; todos os supracitados serviços prestados em linha; serviços de reta-

lho por qualquer meio incluindo serviços de retalho através de uma rede informática global 

e serviços de retalho de todos os serviços referidos nesta classe em aviões.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068839

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros incluindo serviços financeiros associados com programas de lealdade 

ou planos de incentivo; serviços financeiros ligados à emissão de cartões de crédito, cartões 

de débito, selos, vales, pontos e outros dispositivos de pagamento ou de valor; serviços de 

reembolso em programas de lealdade ou planos de incentivo relacionado com o forneci-

mento de benefícios de valor a clientes; serviços de seguros; negócios e serviços financeiros; 

negócios e serviços monetários; serviços de cartão de crédito; serviços de cartão de débito; 

fundos de investimento e serviços de gestão; fundos geridos; serviços de transferência de 

fundos incluindo serviços de transferência de fundos electrónicos; serviços de investimen-

to; serviços bancários; serviços de empréstimos e hipotecas; negócios imobiliários; serviços 

de cartões inteligentes; serviços de concessão de prémios e/ou benefícios em programas de 

lealdade ou planos de incentivo relacionado com o fornecimento de benefício a clientes; se-

guros de viagem e serviços de agência para organizar seguros de viagem.

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068840

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de rede de telecomunicação e serviços de assistên-

cia telefónica; serviços de comunicações incluindo serviços de comunicação electrónica 

na área do transporte, excursões e viagens, reservas, alojamento e aluguer de automóveis; 

fornecimento de acesso a telecomunicações e ligações a redes informáticas globais e à in-

ternet; serviços de fornecedor de serviços à internet; serviços de telemóvel; cartões SIM 

(módulo de identificação do assinante); e outros serviços telefónicos; serviços de correio 

electrónico; serviços de transmissão de vozes e dados; serviços de SMS; aluguer de apare-

lhos, equipamento e sistemas de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068841

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de viagens aéreas; serviços de companhia aérea; fretamento de aeronaves; servi-

ços de transporte de passageiros e de transporte de carga aérea; serviços de correio espe-

cial; transporte e entrega de bens; armazenamento de bens; serviços de agência de viagens; 

serviços de reserva de serviços de viagem incluindo mas não limitado a serviços de reserva 

para férias e excursões; fornecimento de informações e dados relacionados com o transpor-

te de bens e pessoas; serviços de informações turísticas; serviços de organização de visitas 

turísticas e cruzeiros; serviços de pacotes turísticos de férias; serviços de aluguer de auto-

móveis; programas de bónus para viajantes frequentes de companhias aéreas, incluindo a 

concessão de benefícios relacionados com a transportação e viagens, embarque, check-in, 

lugares, serviços de reserva e actualização de bilhetes prioritários; planeamento, reserva e 

emissão de bilhetes de e informações sobre viagens e transportes através de um contacto e 

comunicação eléctrica com passageiros, na área do transporte aéreo; transporte e entrega 

de produtos por via terrestre, aérea e marítima; serviços de reserva de lugares; serviços de 

reserva de viagens e transportação; serviços de gestão de viagens; serviços de bagagem; 

agências de turismo; serviços de agência de viagem; organização e operação de excursões; 

serviços de correio especial; serviços de aluguer de veículos; serviços de motorista; esta-
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cionamento de veículos em aeroportos; serviços de estacionamento de carro; serviços de 

carga; embalagem e armazenamento de produtos; serviços de armazenamento; serviços de 

informações relacionadas com viagens, incluindo sobre alojamento e transportes; serviços 

de distribuição e abastecimento de energia, incluindo em relação com a água, electricida-

de, gás, energia e combustível; programas de bónus, lealdade e ofertas que consistem de 

benefícios, incentivos, serviços e programas de viagem; organização, gestão, fiscalização e 

operação de programas promocionais e de incentivo incluindo aqueles relacionados com a 

utilização de aeronaves; informações, serviços de aconselhamento e consultoria relaciona-

dos com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068842

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento de passageiros e viajantes, incluindo o acesso a gravações de áudio e ví-

deo, jogos ou quebra-cabeças através de um sistema informático e o fornecimento de jogos 

e quebra-cabeças através da internet; organização e realização de competições/concursos; 

entretenimento televisivo que consiste na projecção de programas de televisão, filmes, do-

cumentários, programas sobre viagens ou turísticos e programas de férias; organização e 

gestão de eventos desportivos; fornecimento de informações a passageiros durante voos; 

fornecimento de actividades relacionadas com eventos de entretenimento, culturais ou 

desportivos e ou serviços de reserva fornecidos em relação a um programa de lealdade ou 

plano de incentivo e fornecimento de notícias e informações; publicação de material mul-

timédia em linha; serviços de agência de emissão de bilhetes; fornecimento de serviços de 

formação e educação; organização e realização de exposições e conferências; instalações 

de ginásio e clubes de saúde e de manutenção; venda e reserva de bilhetes; organização e 

gestão de eventos e excursões para fins de entretenimento; reserva de bilhetes; reserva de 

lugares em espectáculos; educação; prestação de formação.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068843

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22
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[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 203 Coward Street, Mascot NSW 2020 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de alojamento incluindo, mas não limitado, à reserva de aloja-

mento; serviços de agência de viagem em relação com a obtenção de refeições e acomoda-

ção; fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante, de sala de espera, de 

cafetaria, de bar, de catering para viajantes; planeamento, reserva e informações sobre o 

alojamento através de contacto e comunicações eléctricas com os clientes; todos os serviços 

supracitados em relação com os serviços prestados por companhias aéreas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 302214233 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068844

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : 周錦昌

   CHAO KAM CHEONG

 地址 Endereço : 澳門約翰四世大馬路44號金來大廈1樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色、紅色、橙色及褐紅色。 

[210] 編號 N.º : N/068845

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : 黎華雲

   LAI WA WAN

 地址 Endereço : 澳門勞動節街84號裕華大廈十座17樓G座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、橙色、金色、白色及啡色。 
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[210] 編號 N.º : N/068846

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : 金葡餐飲管理有限公司

   COMBO RESTAURANT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅神父街12號永禧大廈地下A座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色、黑色及白色。 

[210] 編號 N.º : N/068847

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : 翔力餐飲管理有限公司

   SOARAWAY FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT CO. LTD.

 地址 Endereço : 澳門連勝馬路38-A地下及1樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068848

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : OLD NAVY (ITM) INC

 地址 Endereço : 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Produtos ópticos, incluindo óculos, óculos de sol e acessórios; gravadores de fita áudio, 

gravadores de discos compactos áudio, suportes de registo numérico e magnético, discos 

acústicos, cassetes e discos compactos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068849

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : OLD NAVY (ITM) INC

 地址 Endereço : 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados, ligas de metais preciosos, objectos de 

imitação de ouro, artigos em plaqué (plaqué de metal precioso), utensílios de cozinha em 

metais preciosos, recipientes em metais preciosos, obras de arte em pedras preciosas, 

joalharia, ornamentos em prata, medalhas, broches (joalharia), brincos, botões de punho, 

relógios, cronógrafos, relógios de pulso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068850

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/22

[730] 申請人 Requerente : OLD NAVY (ITM) INC

 地址 Endereço : 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem, preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões, cremes de aromaterapia, loções de aromaterapia, 

óleos de aromaterapia, espumas de banho, geles de banho, loções de banho, óleos de ba-

nho, pastilhas efervescentes para o banho, soluções para a lavagem do corpo, loção de du-

che, creme para o corpo, pérolas para o banho, produtos para dissolver no banho, pó para 

o banho, pastilhas para o banho, sais de banho, emulsões para o corpo, óleo para o corpo, 

esfoliantes para o corpo, sprays para o corpo, espuma de banho, produtos de limpeza e lo-

ção para a pele, sabões para a pele e para o corpo, sabão líquido, esfoliantes para o rosto, 

máscaras faciais, creme para o rosto, tónicos para a pele, adstringentes, bálsamos labiais, 

bálsamo para os olhos, gel para os olhos, creme para os olhos, cosméticos e tratamentos 

cosméticos, champô, amaciadores para o cabelo, gel para o cabelo, águas-de-colónia, pro-

dutos para depois de barbear, loções hidratantes para depois de barbear, creme de barbear, 

sabões para a barba, pó de talco, incenso, dentífricos, colónias e águas-de-colónia, água 

de perfume, água-de-toilete, óleos essenciais para uso pessoal, esfoliantes para a pele, fra-

grâncias, fragrâncias de ambiente com pavio, fragrâncias para uso pessoal, óleo de massa-

gem, perfume, óleos perfumados, perfumadores de ambiente, produtos perfumados para o 

corpo sob a forma de aerossol, gel de duche, produtos de limpeza para a pele, loções para a 

limpeza da pele, creme para a pele, emolientes para a pele, loção para a pele, loção hidra-

tante para a pele, sabão para a pele, água-de-toilete, desodorizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068855

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/23

[730] 申請人 Requerente : 英超（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環第一街1-1A號錦興大廈地下B座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 外衣；運動袋；球衣；休閒服；內衣；女用貼身內衣褲；襪類；靴鞋；頭飾；襯衫；靴子；外套；工

作褲；衣領防護及衣領；耳套；足球用靴鞋；靴鞋用金屬製配件；T恤；襪子；毛衣；帽類；帽子；

圍巾；夾克；晨袍；睡衣；涼鞋；拖鞋；鞋類；有鬆緊帶之男用短內褲；海灘服及海灘鞋；嬰兒用

靴鞋；尿布及圍嘴；連衫褲童裝；嬰兒褲；嬰兒用連身睡衣；工作服；褲子吊帶；皮帶（服裝）；貝

雷帽；腕套；田徑服；領帶；領巾；圍裙；浴袍；游泳帽；泳裝；游泳褲；高統橡皮套鞋；吊襪帶；

手套；連指手套；頭巾；靴子；平針織物；套頭式毛線衣；針織衣物；緊身褲；衣服內襯；有頭套

的毛皮外套；披巾；無袖單襯衣；裙子；背心；帽舌；馬夾；防水衣。（全屬第25類商品）  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“球衣號碼；臂章；徽章；其他用

於服裝上的標籤和標誌”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/068856

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/23

[730] 申請人 Requerente : 英超（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環第一街1-1A號錦興大廈地下B座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 與下列產品相關之包括以互聯網進行在內的零售和批發服務：智慧卡；電話卡；加密智慧卡；

具編碼功能之智慧卡；加密電話卡；具編碼功能之電話卡；加密卡；編碼卡；磁性識別卡；照相

機及其零配件；照相用軟片；防眩遮光罩；眼鏡；遮陽帽；羅盤；氣壓計；電鈴；望遠鏡；計算

機；動畫卡通；眼鏡；眼鏡盒；眼鏡鏈；眼鏡繩；眼鏡框；照相器材及儀器用箱；隱形眼鏡用盒；

光學物品；全息圖；錄音及聲音複製用設備及儀器；及其零配件；留聲機及唱片；錄音機；用以

錄製及重現聲音或影像之錄音帶及錄影帶；錄影及錄影帶；自動唱片點唱機；收音機；唱片及

C D唱機；遙控設備；準備展覽用幻燈片或膠片；電腦、電腦軟體、程式、磁帶、磁盤及其零配

件；電話；電話答錄設備、電話錄音機、及電話傳真機；預錄遊戲之CD、軟體、錄影帶、及任何

其他紀錄用傳播媒介；時間記錄器；磁鐵；放大鏡；測量儀器；機械式標誌牌；霓虹燈廣告牌；

插座；插頭；開關；出票機；車輛故障警示設備；手錶；鐘；鐘錶裝置及儀器；精密計時裝置及儀

器；個人穿戴及裝飾用珠寶；徽章及與其相用之條紋帶；耳環；鑰匙；鑰匙圈；鑰匙胚；小飾物；

墜飾；別針；垂飾；珠寶飾物；釦子；半身雕像；雕像；燭臺；熄燭器；雪茄；香煙煙嘴；酒瓶；高

腳杯；帽及鞋用飾品；火柴盒；火柴盒架；藝術品；餐巾架；餐巾環；有杯蓋的大啤酒杯；缸；花

瓶；胡桃鉗；鹽罐；鹽瓶；所有上述部分或全部以貴金屬及其合金製成或鍍有貴金屬或其合金之

物品；領帶別針；領帶夾；袖扣；硬幣；銅製代幣；服飾用珠寶；銀製裝飾品；仿金製品；獎牌；錶

帶；印刷品；報紙；雜誌；期刊；書籍；照片；檔案夾；裝訂物品；文具；教學用具；手冊；記事本；

習字本或便條紙；畫冊或畫本；生日賀卡；卡片；問候卡；明信片；票；時間表；便箋；筆記本；照

相凸版；相簿；相本；通訊錄；年曆；筆筒；筆盒；吸墨紙；備忘錄；鋼筆；鉛筆；筆架、筆插；紙；

厚紙板；紙及厚紙板製品；橡皮擦；擦除用品；削鉛筆機；尺；書籍；小冊子；書籤；書擋；海報；
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文件盒；日曆；紙壓；迴紋針；禮品袋；包裝用袋；禮品包裝紙；禮品包裝用袋；信封；檔案夾；標

籤；封印；黑板；剪貼簿；身高表；圖表；購物袋；垃圾袋；照片及相片；墨水；墨水池；裁紙刀；

海報雜誌；招牌板；廣告板；膠帶；膠帶分配器；辦公室必用品；辦公室日誌；帽盒；便條紙簿；

標籤；鏤花模版；啤酒墊；目錄；紙及厚紙板製茶杯墊；五彩碎紙；移印用圖樣及圖樣；製圖用

儀器；製圖用具；顏料盒；畫筆；圖樣；刺繡圖案；版畫；蝕刻版；紙巾；餐巾；紙旗；衛生紙；地

圖；紙或厚紙板製之餐桌上用墊；圖畫印刷品；肖像圖；複製畫；石版畫；石版美術品；畫像；紙

製桌布；餐巾；皮革製或仿皮革製品；皮箱；行李箱；旅行袋；書包；小背包；背包；海灘袋；雨

傘；傘套；圓筒狀行李袋；鞋袋；行用袋；皮夾；錢袋；鑰匙包；盒子；女用手提包；箱子；錢包；

信用卡夾；支票夾；枴杖；手杖；公事箱；公事包；皮製環帶；皮革製帶；皮鞋；靴鞋內襯；動物項

圈；動物用覆蓋物；皮革修剪；帶子；牽狗用皮帶；外衣；運動裝；球衣；球衣號碼；臂章；徽章；

其他用於服裝上的標籤和標誌；休閒服；內衣；女用貼身內衣褲；襪類；靴鞋；頭飾；襯衫；靴

子；外套；工作褲；衣領防護及衣領；耳套；足球用靴鞋；靴鞋用金屬製配件；T恤；襪子；毛衣；

帽類；帽子；圍巾；夾克；晨袍；睡衣；涼鞋；拖鞋；鞋類；有鬆緊帶之男用短內褲；海灘服及海灘

鞋；嬰兒用靴鞋；尿布及圍嘴；連衫褲童裝；嬰兒褲；嬰兒用連身睡衣；工作服；褲子吊帶；皮帶

（服裝）；貝雷帽；腕套；田徑服；領帶；領巾；圍裙；浴袍；游泳帽；泳裝；游泳褲；高統橡皮套

鞋；吊襪帶；手套；連指手套；頭巾；靴子；平針織物；套頭式毛線衣；針織衣物；緊身褲；衣服

內襯；有頭套的毛皮外套；披巾；無袖單襯衣；裙子；背心；帽舌；馬夾；防水衣；遊戲；玩具及玩

物；撲克牌；宴會用新式樣帽子；護脛；遊戲用手套；氣球；球；運動物品（除衣服外）；遊戲用

球；足球；玩具熊；聖誕樹裝飾用品；聖誕花禮炮；合成材料製的聖誕樹及聖誕樹用架；骰子杯；

飛鏢；骰子；洋娃娃及洋娃娃衣服；洋娃娃床；洋娃娃住屋；洋娃娃房間；室內足球遊戲檯；高

爾夫球袋；高爾夫球手套；惡作劇玩具及新奇小玩意；玩具陀螺；風箏；運動用護膝；運動用護

墊；彈珠；木偶及玩偶；滑雪板；溜滑梯；衝浪板；滑板；滑雪板；九柱玩具的小柱；雪撬；面具；

會動的玩具；搖鈴；輪式溜冰鞋；直排輪鞋；健美用設備；健身用設備；及所有上述商品之相關

零件及配件；以及上述所有相關之資訊、諮詢及顧問服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068857

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/23

[730] 申請人 Requerente : 英超（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環第一街1-1A號錦興大廈地下B座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；訓練；娛樂；運動及文化活動；舉辦運動活動；提供娛樂、訓練、休閒、運動及文化活動及

設施；知識講授服務；教育服務；足球和其他球類訓練、足球和其他球類學校及足球和其他球類

學校教育；安排及舉辦足球和其他球類教育；安排及舉辦足球和其他球類訓練；安排、舉辦及提

供足球和其他球類講授課程；足球和其他球類運動員之運動管理服務；足球和其他球類娛樂服

務；體育教育；健身訓練服務；提供實地訓練及示範（具娛樂性質）運動及假日露營服務；運動

設備租賃；實地訓練及示範；安排、籌辦及舉辦會議、研討會、專題研討會、團體大會、活動及

展覽；安排、籌辦及舉辦運動會、競賽及比賽（娛樂性質）接待服務；安排、籌辦及舉辦頒獎典

禮；提供博物館設施；提供體育館設施及服務；體育館設施租賃；運動俱樂部服務；健身俱樂

部服務；提供有關足球和其他球類之資訊；球迷俱樂部服務；球迷俱樂部會員計劃服務；運動、

娛樂、文化及教育活動之預訂票服務；運動、娛樂、文化及教育活動之售票服務；透過網際網路

及其他通訊網路提供之娛樂、訓練、休閒及運動資訊服務；透過無線電、電視、電話、網際網路
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及線上資料庫提供之教育及娛樂服務；透過網際網路及其他通訊網路提供以電子媒體、多媒

體內容、影音內容、電影、圖片、照片、圖表、影像、文本等相關資訊之娛樂及教育服務；影片製

作；錄影、錄音、數位視訊音碟、光碟、光碟唯讀記憶體、錄影帶及錄音帶之製作；電視節目製

作；廣播節目製作；電視運動活動之製作；廣播運動活動之製作；雜誌出版；書籍出版；教科書

出版；印刷品出版；電子出版；提供線上電子刊物；提供電視節目、廣播節目、電影、音頻及/或

視覺媒體及線上遊戲；提供線上新聞；透過線上電腦資料庫或網際網路提供運動及娛樂相關

資訊；與所有上述服務相關之資訊、顧問及諮詢服務。（全屬第41類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068860

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/23

[730] 申請人 Requerente : 福建漳州市港昌罐頭食品有限公司

   Zhangzhou Gangchang Canned Food Co., Ltd. Fujian

 地址 Endereço : 中國福建省漳州市龍文區登科村

   Dengke County, Longwen District, Zhangzhou, Fujian, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉食品；魚製食品；肉罐頭；魚罐頭；蔬菜罐頭；水產罐頭；醃製蔬菜；食用油；加工過的花

生；乾食用菌。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068861

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/23

[730] 申請人 Requerente : 福建漳州市港昌罐頭食品有限公司

   Zhangzhou Gangchang Canned Food Co., Ltd. Fujian

 地址 Endereço : 中國福建省漳州市龍文區登科村

   Dengke County, Longwen District, Zhangzhou, Fujian, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；糖；醬油；醬菜（調味品）；麵條；穀粉製食品；餅乾；蜂蜜；巧克力。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068862

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/23

[730] 申請人 Requerente : Henan Xinfei Electric Co. Ltd.

 地址 Endereço : East Beigan Dao Road Xinxiang Henan Province People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas de lavar roupa, frigoríficos, compressores para frigorífico; peças e acessórios 

para máquinas de lavar roupa e compressores para frigorífico.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho-escuro (pantone 476, CMYK: 32, 67, 63, 78), castanho (pantone 478, CMYK: 19, 

75, 74, 58), castanho-claro (pantone 4635, CMYK: 13, 53, 68, 40), laranja-escuro (pantone 

165, CMYK: 0, 50, 77, 0), laranja (pantone 143, CMYK 0, 32, 86, 0), alaranjado (pantone 

129, CMYK:0, 11, 70, 0), vermelho-escuro (pantone 1797, CMYK: 2, 98, 85, 7), vermelho 

(pantone warm red, CMK: 0, 86, 80, 0), preto (pantone black, CMYK: 56, 56, 53, 92), cin-

zento (pantone 444, CMYK: 38, 15, 18, 43), azul-claro (pantone 545, CMYK: 21, 2, 0, 1), 

azul-escuro (pantone blue, CMYK: 100, 85, 0, 4), azul (pantone 285, CMYK: 90, 48, 0, 0), 

azul-marinho (pantone 306, CMYK: 79, 0, 6, 5), dourado-metálico (pantone 874, metallic 

gold).

[210] 編號 N.º : N/068863

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/23

[730] 申請人 Requerente : Henan Xinfei Electric Co. Ltd.

 地址 Endereço : East Beigan Dao Road Xinxiang Henan Province People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Frigoríficos, arcas frigoríficas, fornos microondas; ares condicionados, aparelhos e insta-

lações de ar condicionado; aparelhos e máquinas de refrigeração; contentores de refrige-

ração; aparelhos e máquinas para gelo; geleiras; aparelhos e instalações de refrigeração; 

caixas de gelo; aparelhos para refrigeração do ar; ventilação (ar condicionado) instalações e 

aparelhos; fornos de ar quente; placas estruturais para fornos; panelas de pressão eléctricas 

para molhos; fornos de padeiro; queimadores; utensílios eléctricos para cozinhar; panelas; 

aparelhos e instalações para cozinhar; fogões; queimadores (gás); torradeiras para pão; for-

ma para bolo (aparelhos de cozinha); fogões; grelhador; auto claves (panelas de pressão); 

aquecedor de água a energia solar; aparelhos de refrigeração a energia solar e aparelho de 

iluminação a energia solar.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho-escuro (pantone 476, CMYK: 32, 67, 63, 78), castanho (pantone 478, CMYK: 19, 

75, 74, 58), castanho-claro (pantone 4635, CMYK: 13, 53, 68, 40), laranja-escuro (pantone 
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165, CMYK: 0, 50, 77, 0), laranja (pantone 143, CMYK 0, 32, 86, 0), alaranjado (pantone 

129, CMYK:0, 11, 70, 0), vermelho-escuro (pantone 1797, CMYK: 2, 98, 85, 7), vermelho 

(pantone warm red, CMK: 0, 86, 80, 0), preto (pantone black, CMYK: 56, 56, 53, 92), cin-

zento (pantone 444, CMYK: 38, 15, 18, 43), azul-claro (pantone 545, CMYK: 21, 2, 0, 1), 

azul-escuro (pantone blue, CMYK: 100, 85, 0, 4), azul (pantone 285, CMYK: 90, 48, 0, 0), 

azul-marinho (pantone 306, CMYK: 79, 0, 6, 5), dourado-metálico (pantone 874, metallic 

gold).

[210] 編號 N.º : N/068864

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/24

[730] 申請人 Requerente : Leepharm Enterprises Limited

 地址 Endereço : 18/F, Tower 1, Tern Centre, 237 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; medicamentos chineses e preparados médicos; tudo em forma 

de pílulas, pastilhas e cápsulas para o tratamento de palpitação, respiração ofegante e 

doenças relacionadas; tudo incluído na classe 5.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068865

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/24

[730] 申請人 Requerente : Leepharm Enterprises Limited

 地址 Endereço : 18/F, Tower 1, Tern Centre, 237 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; medicamentos chineses e preparados médicos; tudo em forma 

de pílulas, pastilhas e cápsulas para o tratamento de palpitação, respiração ofegante e 

doenças relacionadas; tudo incluído na classe 5.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068866

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/24

[730] 申請人 Requerente : Leepharm Enterprises Limited

 地址 Endereço : 18/F, Tower 1, Tern Centre, 237 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; medicamentos chineses e preparados médicos; tudo em forma 

de pílulas, pastilhas e cápsulas para o tratamento de palpitação, respiração ofegante e 

doenças relacionadas; tudo incluído na classe 5.ª
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068867

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/24

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados da pele e de 

beleza; serviços de massagem; serviços de cabeleireiro; serviços de selecção de cosméticos; 

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 de higiene e de beleza; banhos públicos com fins higiénicos; ser-

viços de cuidados higiénicos e de beleza; tratamentos cosméticos; programas de bem-estar; 

serviços para o tratamento da pele; serviços para tratamento dos pés; serviços de depila-

ção; sauna; banho turco; quarto de vapor; solário artificial, solário exterior; aromaterapia; 

serviços de barbearia; serviços de esteticista; consultas; serviços de informação, assessoria 

e consultadoria relacionados com a aparência pessoal, a beleza, cuidados de beleza, cosmé-

ticos, cuidados da pele e emagrecimento; serviços de coloração do cabelo; corte e penteado 

de cabelo; serviços de «spa» e «health resort»; serviços de relaxamento; manicure; serviços 

de cuidados pessoais; prestação de informações, incluindo «on-line», sobre cuidados higié-

nicos e de beleza; aconselhamentos dietéticos; prestação de informações relacionadas com 

a nutrição; fornecimento de infra-estruturas de chuveiros, quartos de banho e vestuários; 

reflexologia; serviços de Reiki; serviços terapêuticos de correcção; remoção da celulite; 

serviços para o cuidado da pele; lavagem de cabelo; salas de emagrecimento; tratamento 

terapêutico da face e do corpo; tratamento de controlo do peso; informação, assessoria, as-

sistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com os serviços antecedentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068868

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/24

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados da pele e de 

beleza; serviços de massagem; serviços de cabeleireiro; serviços de selecção de cosméticos; 

serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de 
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redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados de saúde; serviços 

de maquilhagem; serviços de higiene e de beleza; banhos públicos com fins higiénicos; ser-

viços de cuidados higiénicos e de beleza; tratamentos cosméticos; programas de bem-estar; 

serviços para o tratamento da pele; serviços para tratamento dos pés; serviços de depila-

ção; sauna; banho turco; quarto de vapor; solário artificial, solário exterior; aromaterapia; 

serviços de barbearia; serviços de esteticista; consultas; serviços de informação, assessoria 

e consultadoria relacionados com a aparência pessoal, a beleza, cuidados de beleza, cosmé-

ticos, cuidados da pele e emagrecimento; serviços de coloração do cabelo; corte e penteado 

de cabelo; serviços de «spa» e «health resort»; serviços de relaxamento; manicure; serviços 

de cuidados pessoais; prestação de informações, incluindo «on-line», sobre cuidados higié-

nicos e de beleza; aconselhamentos dietéticos; prestação de informações relacionadas com 

a nutrição; fornecimento de infra-estruturas de chuveiros, quartos de banho e vestuários; 

reflexologia; serviços de Reiki; serviços terapêuticos de correcção; remoção da celulite; 

serviços para o cuidado da pele; lavagem de cabelo; salas de emagrecimento; tratamento 

terapêutico da face e do corpo; tratamento de controlo do peso; informação, assessoria, as-

sistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com os serviços antecedentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068869

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/24

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados da pele e de 

beleza; serviços de massagem; serviços de cabeleireiro; serviços de selecção de cosméticos; 

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 de higiene e de beleza; banhos públicos com fins higiénicos; ser-

viços de cuidados higiénicos e de beleza; tratamentos cosméticos; programas de bem-estar; 

serviços para o tratamento da pele; serviços para tratamento dos pés; serviços de depila-

ção; sauna; banho turco; quarto de vapor; solário artificial, solário exterior; aromaterapia; 

serviços de barbearia; serviços de esteticista; consultas; serviços de informação, assessoria 

e consultadoria relacionados com a aparência pessoal, a beleza, cuidados de beleza, cosmé-

ticos, cuidados da pele e emagrecimento; serviços de coloração do cabelo; corte e penteado 

de cabelo; serviços de «spa» e «health resort»; serviços de relaxamento; manicure; serviços 

de cuidados pessoais; prestação de informações, incluindo «on-line», sobre cuidados higié-

nicos e de beleza; aconselhamentos dietéticos; prestação de informações relacionadas com 

a nutrição; fornecimento de infra-estruturas de chuveiros, quartos de banho e vestuários; 

reflexologia; serviços de Reiki; serviços terapêuticos de correcção; remoção da celulite; 

serviços para o cuidado da pele; lavagem de cabelo; salas de emagrecimento; tratamento 

terapêutico da face e do corpo; tratamento de controlo do peso; informação, assessoria, as-

sistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com os serviços antecedentes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068870

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/24

[730] 申請人 Requerente : Bakalowits International Limited

 地址 Endereço : 4/F, VC House, 4-6 On Lan Street, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instalações de iluminação feitas de vidro, metal, materiais sintéticos ou plásti-

cos; lustres; luzes de tecto; luzes de parede; candeeiros; candeeiros de chão; candeeiros de 

mesa; iluminação exterior; peças e aparelhos para todos os produtos atrás citados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068871

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/24

[730] 申請人 Requerente : Henan Xinfei Electric Co. Ltd.

 地址 Endereço : East Beigan Dao Road Xinxiang Henan Province People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas de lavar roupa, frigoríficos, compressores para frigorífico; peças e acessórios 

para máquinas de lavar roupa e compressores para frigorífico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068872

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/24

[730] 申請人 Requerente : Henan Xinfei Electric Co. Ltd.

 地址 Endereço : East Beigan Dao Road Xinxiang Henan Province People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Frigoríficos, arcas frigoríficas, fornos microondas; ares condicionados, aparelhos e insta-

lações de ar condicionado; aparelhos e máquinas de refrigeração; contentores de refrige-
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ração; aparelhos e máquinas para gelo; geleiras; aparelhos e instalações de refrigeração; 

caixas de gelo; aparelhos para refrigeração do ar; ventilação (ar condicionado) instalações e 

aparelhos; fornos de ar quente; placas estruturais para fornos; panelas de pressão eléctricas 

para molhos; fornos de padeiro; queimadores; utensílios eléctricos para cozinhar; panelas; 

aparelhos e instalações para cozinhar; fogões; queimadores (gás); torradeiras para pão; for-

ma para bolo (aparelhos de cozinha); fogões; grelhador; auto-claves (panelas de pressão); 

aquecedor de água a energia solar; aparelhos de refrigeração a energia solar e aparelho de 

iluminação a energia solar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068873

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/24

[730] 申請人 Requerente : OLD NAVY (ITM) INC

 地址 Endereço : 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; 

peles de animais; malas, maletas e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e 

bengalas; chicotes e selaria; sacos de transporte, sacos de lona de grande tamanho para 

transporte de embrulhos («tote bags»), sacos de desporto, sacos de lona de abertura que 

se fecha com cordões, mochilas, carteiras, bolsas e bolsas para bicicletas, sacos de equipa-

mento, malas de mão e de senhora, sacos para bicicletas, sacos para fraldas, sacos de praia, 

pastas de documentos, estojos para cartões, porta-chaves e carteiras, sacos para compras; 

carteiras, malas de viagem, conjuntos de viagem, porta-moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068874

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : 艾略特‧詹姆斯‧弗立茲 

 地址 Endereço : 中國江蘇省常州市武進區武進大道西80號 

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡鏈；眼鏡套；眼鏡框；眼鏡架；眼鏡；隱形眼鏡；隱形眼鏡盒；眼鏡盒；太陽鏡；擦眼鏡布。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068875

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : 艾略特‧詹姆斯‧弗立茲 

 地址 Endereço : 中國江蘇省常州市武進區武進大道西80號 

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；童裝；游泳衣；防水服；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；皮帶（附使用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068876

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : 艾略特‧詹姆斯‧弗立茲 

 地址 Endereço : 中國江蘇省常州市武進區武進大道西80號 

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；錢包（錢夾）；手提包；旅行包；背包；行李箱；皮質帶子；傘；手杖；馬具配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068877

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Fashion S.p.A.

 地址 Endereço : Corso Stati Uniti, 41-10129 Torino (TO), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品；箱子及旅行袋；雨傘、陽傘及手杖；旅行用

衣袋；皮製鑰匙包；包裝用皮袋；袋；行李袋；手提包，背包，背囊，書包，單肩包；衣箱，公文包；

多用途運動包；錢包，拉繩袋，皮夾；皮箱及皮革製盒，化妝箱（空的）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2012/06/07 302275740 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/068878

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27
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[730] 申請人 Requerente : Fashion S.p.A.

 地址 Endereço : Corso Stati Uniti, 41-10129 Torino (TO), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，休閒服裝，運動服裝，運動褲，運動套裝，運動短褲；游泳服裝；紗籠，胸罩，斗篷；內衣，

連身內衣，男士內褲，T恤，短內褲，襯裙；皮製服裝及便服；浴袍，睡袍，睡衣褲；褲子，長褲，

工作服，牛仔褲，短褲，上衣，外套，背心（馬甲），大衣，雨衣，針織品（襪子及內衣等），針織

服裝，毛衣，毛上衣，絨毛及搖粒絨上衣和下裝，罩衣，套頭衫，兩件套服裝，馬甲，練習及運動

用套裝，連身衣，襯衫，汗衫，毛絨襯衫，開領短袖襯衫（polo恤），睡衣，裁縫上衣，連身裙，裙

子，長服；短襪；長袍；帶子；圍巾，手套；帽，帽子（頭戴），有帽舌的帽，大圍巾；服裝帶及領

帶；腳上穿著物，鞋子，皮鞋，禮服鞋，膠底運動鞋，靴，涼鞋，拖鞋，運動鞋及體育用鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068879

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Nintendo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informações pessoais, tais como perfis pessoais e diários através de bole-

tins informativos electrónicos na internet; fornecimento de informações sobre como fazer e 

apresentar amigos ao utilizador de redes sociais através de websites na internet; apresenta-

ção de amigos para os que desejam ter um amigo na internet; fornecimento de informações 

sobre a verdadeira localização da pessoa através do sistema de posicionamento global (GPS) 

dos telemóveis; informação sobre moda; fornecimento de informações sobre mapas via 

rede de comunicação, incluindo a internet; fornecimento de informações sobre como fazer 

e apresentar amigos via rede de comunicação, incluindo a internet; serviços divinatórios 

via rede de comunicação, incluindo a internet; fornecimento de informações sobre artes 

divinatórias via rede de comunicação, incluindo a internet.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/06/01 2012-044150 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/068880

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos, adesivos (não para papelaria ou uso doméstico), preparações para con-

trolar o crescimento de plantas, fertilizantes, vidrados para cerâmicas, ácidos gordos volá-

teis, metais não-ferrosos, minerais não-metálicos, materiais fotográficos, papel reagente, 

adoçantes artificiais, farinha e amido para fins industriais, plásticos não processados (plás-

ticos em forma primária), pasta de papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068881

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos, papel oleado para fins medicinais, más-

caras higiénicas, pastilhas farmacêuticas para doses de medicamentos, gaze para curativos, 

cápsulas vazias para produtos farmacêuticos, compressas para os olhos, ligaduras para 

os ouvidos, pensos para a menstruação, tampões para a menstruação, pensos higiénicos, 

cuecas higiénicas, algodão hidrófilo, emplastros adesivos, ligaduras para pensos, pensos 

líquidos, discos (almofadas) de amamentação, materiais dentários, pulseiras para fins me-

dicinais, fraldas, capas de fraldas, papel apanha-moscas, papel antitraça, lactose para fins 

farmacêuticos, leite em pó para bebés, sémen para inseminação artificial, alimentos dietéti-

cos para fins medicinais, bebidas dietéticas para fins medicinais, alimentos para bebés, pão 

para diabéticos para uso medicinal, fibras dietéticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068882

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos, adesivos (não para papelaria ou uso doméstico), preparações para con-

trolar o crescimento de plantas, fertilizantes, vidrados para cerâmicas, ácidos gordos volá-

teis, metais não-ferrosos, minerais não-metálicos, materiais fotográficos, papel reagente, 
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adoçantes artificiais, farinha e amido para fins industriais, plásticos não processados (plás-

ticos em forma primária), pasta de papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068883

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

 地址 Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos, papel oleado para fins medicinais, más-

caras higiénicas, pastilhas farmacêuticas para doses de medicamentos, gaze para curativos, 

cápsulas vazias para produtos farmacêuticos, compressas para os olhos, ligaduras para 

os ouvidos, pensos para a menstruação, tampões para a menstruação, pensos higiénicos, 

cuecas higiénicas, algodão hidrófilo, emplastros adesivos, ligaduras para pensos, pensos 

líquidos, discos (almofadas) de amamentação, materiais dentários, pulseiras para fins me-

dicinais, fraldas, capas de fraldas, papel apanha-moscas, papel antitraça, lactose para fins 

farmacêuticos, leite em pó para bebés, sémen para inseminação artificial, alimentos dietéti-

cos para fins medicinais, bebidas dietéticas para fins medicinais, alimentos para bebés, pão 

para diabéticos para uso medicinal, fibras dietéticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068884

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos usados na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, 

horticultura e silvicultura; resinas artificias em bruto, matérias plásticas em bruto; adubos; 

compostos para extinção de incêndios; preparados para têmpera e soldadura; substâncias 

químicas para a preservação de alimentos; substâncias para curtimentos; adesivos usados 

na indústria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068885

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações higiénicas para fins medicinais; subs-

tâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, materiais para 

pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; pro-

dutos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068886

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas ferramentas; motores e mecanismos (excepto para veículos terres-

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

tres); utensílios agrícolas com excepção dos operados manualmente; incubadoras para ovos; 

máquinas e sistemas para fabrico de semicondutores, aparelhos de exposição de semicon-

dutores, máquinas e sistemas para fabrico de cristais líquidos, aparelhos de exposição de 

cristais líquidos, aparelhos de ensaio de semicondutores, aparelhos de ensaio de cristais lí-

quidos, máquinas e aparelhos de polimento para pastilhas (wafers), peças e acessórios para 

máquinas e sistemas para fabrico de semicondutores, peças e acessórios para máquinas e 

sistemas para fabrico de cristais líquidos, peças e acessórios para aparelhos de exposição de 

semicondutores, peças e acessórios para aparelhos de exposição de cristais líquidos, peças 

e acessórios para aparelhos de ensaio de semicondutores, peças e acessórios para aparelhos 

de ensaio de cristais líquidos, peças e acessórios para máquinas e aparelhos de polimento 

para pastilhas (wafers).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068887

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

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

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de sutura, aparelhos de diagnóstico para 

fins médicos; aparelhos auditivos para deficientes auditivos, olhos artificiais, lentes para im-

plantes cirúrgicos (próteses intra-oculares), oftalmoscópios, gastroscópios, aparelhos para 

medir a tensão arterial, protectores auditivos, aparelhos e instrumentos médicos, aparelhos 

de testes para fins médicos, aparelhos Roentgen para fins médicos, dispositivos de protec-

ção contra raios Roentgen para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068888

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrige-

ração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias, máquinas 

de café eléctricas, humidificadores, lanternas de LED, torradeiras eléctricas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068889

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué, não incluídos nou-

tras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos,emblemas 

de alfinete, argolas para chaves em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068890

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

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

pressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) 

para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever 

e artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (com 

excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras clas-

ses); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos), suportes para fotografias, calendários, 

álbuns, revistas [periódicos], livros, jornais, autocolantes [papelaria], cromos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068891

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais, couros; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes, arreios e selaria, sacos de fechar com cordão, bolsas acolchoadas, porta-cartões 

[porta-notas], porta-cartões de visita, porta-chaves, sacos para compras, mochilas, mochi-

las de campismo, malas de mão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068892

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-
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-de-aço; vidro em bruto ou semitrabalhado (com excepção do vidro de construção); vidra-

ria, porcelana e faiança não incluídas noutras classes, copos (sem pé), canecas, cantis, gar-

rafas para água, frascos de vácuo, copos para beber, recipientes para beber, lancheiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068893

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e de mesa, 

tecidos de couro, tecidos revestidos a vinil, etiquetas em tecido, toalhas de matérias têxteis, 

lenços de matérias têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068894

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, coletes (vests); coletes (waistcoats), jaquetas (vestuário), ga-

bardinas, bonés; chapéus; artigos de chapelaria para vestir,faixas para os pulsos, uniformes 

de desporto, aventais (vestuário), T-shirts.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068895

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

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

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal, cartas de jogar, artigos de golfe, artigos para tiro ao arco.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068896

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; 

levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo 

para refrescar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068897

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; reparações; serviços de instalação; reparação ou manutenção de 

aparelhos auditivos; reparação ou manutenção de aparelhos e instrumentos médicos; ins-

talação de máquinas e sistemas de fabrico de semicondutores; instalação de máquinas e 

sistemas de fabrico de cristais líquidos; reparação ou manutenção de máquinas e sistemas 

de fabrico de cristais líquidos; reparação ou manutenção de máquinas e sistemas de fabri-

co de semicondutores; reparação ou manutenção de equipamento fotográfico; reparação 

ou manutenção de câmaras; reparação ou manutenção de câmaras digitais; reparação ou 

manutenção de lentes de câmaras; reparação ou manutenção de aparelhos e instrumentos 

ópticos; reparação ou manutenção de microscópios; reparação ou manutenção de binó-

culos; reparação ou manutenção de telescópios; reparação ou manutenção de telémetros; 

instalação de aparelhos de ensaio de semicondutores; instalação de aparelhos de ensaio 

de cristais líquidos; reparação ou manutenção de aparelhos de ensaio de semicondutores; 

reparação ou manutenção de aparelhos de ensaio de cristais líquidos; reparação de óculos; 

reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos de medição ou de testes; reparação 
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ou manutenção de aparelhos e dispositivos de telecomunicações; reparação ou manutenção 

de máquinas e aparelhos electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068898

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; fo-

tografia e provisão de informação sobre fotografia; planeamento, condução e organização 

de seminários para fotografia e provisão de informação sobre fotografia, planeamento, 

condução e organização de aulas de fotografia e provisão de informação sobre aulas de 

fotografia, planeamento, condução e organização de eventos fotográficos e provisão de in-

formação sobre eventos fotográficos, planeamento, condução e organização de concursos 

de fotografia e provisão de informação sobre concursos de fotografia, aluguer de máquinas 

fotográficas e peças e acessórios para as mesmas, planeamento, condução e organização 

de exposições de fotografias e provisão de informação sobre exposições de fotografias, 

provisão de instalações para exposições de fotografias e provisão de informação sobre 

instalações para exposições de fotografias, serviços de digitalização de imagens, provisão 

de serviços de digitalização de imagens on-line, provisão de jogos on-line, provisão de 

publicações electrónicas on-line (não descarregáveis), serviços de fotografia, serviços edu-

cacionais e de instrução relacionados com fotografia, serviços educacionais e de instrução 

relacionados com a manutenção, reparação e operação de equipamento fotográfico e suas 

peças e acessórios, serviços educacionais e de instrução relacionados com a manutenção, 

reparação e operação de máquinas e instrumentos de medição ou de ensaio e suas peças e 

acessórios, serviços educacionais e de instrução relacionados com a manutenção, reparação 

e operação de máquinas e instrumentos ópticos e suas peças e acessórios, serviços educa-

cionais e de instrução relacionados com a manutenção, reparação e operação de máquinas 

e sistemas para fabrico de semicondutores (incluindo aparelhos de ensaio de semiconduto-

res e outros equipamentos periféricos) e suas peças e acessórios, serviços educacionais e de 

instrução relacionados com a manutenção, reparação e operação de máquinas e sistemas 

para fabrico de cristais líquidos (incluindo aparelhos de ensaio de cristais líquidos e outros 

equipamentos periféricos) e suas peças e acessórios, serviços educacionais e de instrução 

relacionados com a manutenção, reparação e operação de aparelhos e dispositivos de tele-

comunicações e suas peças e acessórios, serviços educacionais e de instrução relacionados 

com a manutenção, reparação e operação de máquinas e aparelhos electrónicos e suas pe-

ças e acessórios, serviços educacionais e de instrução relacionados com a manutenção, re-

paração e operação de máquinas e aparelhos para fabrico de lunetas (óculos) e suas peças e 

acessórios, planeamento, condução e organização de seminários, prestação de informação 

sobre os mesmos, provisão de ficheiros de imagens e de vídeo (não descarregáveis) via in-

ternet, aluguer de máquinas e instrumentos ópticos, aluguer de máquinas e instrumentos 

de medição ou de testes, planeamento, edição e produção de publicações.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068899

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : NIKON CORPORATION

 地址 Endereço : 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e 

software informático, aluguer de servidores da web, aluguer de área de armazenamento de 

dados de servidores na internet, aluguer de servidores da web para conversas na internet, 

fornecimento de software para edição e gestão de fotografias e filmes via internet [não des-

carregáveis].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068900

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Strellson AG

 地址 Endereço : Sonnenwiesenstr. 21, CH-8280 Kreuzlingen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para 

os cabelos; dentífricos; desodorizantes, perfumes, cosméticos, águas perfumadas, águas de 

perfume, águas-de-toilete, produtos para depois de barbear, champôs, preparações cosmé-

ticas para os cuidados do cabelo, artigos de maquilhagem, sombras para os olhos, rímel, 

maquilhagem para os olhos, batons, brilhos para os lábios, bálsamo para os lábios não 

para fins medicinais, lápis para os lábios, produtos de maquilhagem, pó para o rosto, blush, 

pós compactos para maquilhagem, preparações de limpeza cosméticas, produtos de des-

maquilhagem, preparações cosméticas para os cuidados da pele, cremes, loções para fins 

cosméticos, máscaras de beleza, loções para o corpo, óleos para fins de toilete, geles para o 

corpo para fins cosméticos, «peelings» para o rosto e para o corpo, produtos para barbear, 

produtos para os cuidados da barba, loções para depois de barbear, preparações não medi-

cinais para o banho, cristais para o banho, preparações de espuma para duche, geles para 

o duche, óleos de massagem, verniz para unhas, preparações para os cuidados das unhas, 

produtos de protecção solar, produtos de protecção solar com ecrã total, cremes para botas.



9538 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2013 年 7 月 3 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068901

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Strellson AG

 地址 Endereço : Sonnenwiesenstr. 21, CH-8280 Kreuzlingen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, comutação, transformação, armazena-

mento, regulação e controlo da electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou re-

produção de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs 

e outros suportes de dados digitais; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, hardware para processamento de dados, computado-

res; software informático; extintores; óculos, armações de óculos, lentes de óculos, óculos 

de sol bem como acessórios para óculos e óculos de sol incluídos nesta classe, óculos de 

protecção (óculos de protecção) para esqui, estojos para óculos, capacetes de protecção, 

estojos e sacos de couro para o transporte de aparelhos de processamento de dados, em es-

pecial telemóveis, computadores notebook/laptop, telefones inteligentes; binóculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068902

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Strellson AG

 地址 Endereço : Sonnenwiesenstr. 21, CH-8280 Kreuzlingen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; em-

blemas em metais preciosos, ágatas, amuletos (joalharia), alfinetes (joalharia), pulseiras 

(joalharia), pulseiras de relógio, relógios de pulso, cinzeiros em metais preciosos, lingotes 

de metais preciosos, taças de metais preciosos, recipientes de metais preciosos (para uso 

doméstico ou na cozinha), berloques, joalharia de âmbar amarelo, acessórios para arreios 

(em metais preciosos), bomboneiras em metais preciosos, broches (joalharia), bustos em 

metais preciosos, cronógrafos (relógios), cronómetros, cronoscópios, diamantes, caixas em 

metais preciosos, compactos para pó em metais preciosos, potes para tabaco em metais 

preciosos, caixas para chá em metais preciosos, cigarreiras em metais preciosos, açuca-

reiros em metais preciosos, metais preciosos chapeados (metais preciosos), fios de metais 

preciosos (joalharia), pedras preciosas, oveiros em metais preciosos, relógios e relógios 
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de mesa e parede eléctricos, marfim (joalharia), galhetas em metais preciosos, galheteiros 

em metais preciosos, estojos em metais preciosos, estojos para relógios de mesa e parede e 

relojoaria em metais preciosos, charuteiras em metais preciosos, figurinhas (estatuetas) em 

metais preciosos, frascos em metais preciosos, recipientes em metais preciosos para uso do-

méstico ou na cozinha, recipientes de cozinha em metais preciosos, estojos para relógios de 

mesa ou de parede, porta-moedas em metais preciosos, panelas em metais preciosos, servi-

ços de mesa em metais preciosos (excepto facas, garfos e colheres), vidros de relógio, pro-

dutos em ouro e prata (excepto facas, garfos e colheres), fios de ouro (joalharia), artigos de 

ouro de imitação, pedras semipreciosas, colares (joalharia), porta-guardanapos em metais 

preciosos, ornamentos de chapéus em metais preciosos, bandejas (tabuleiros para servir) 

em metais preciosos, serviços de café em metais preciosos, bules em metais preciosos, arcas 

em metais preciosos, caixas em metais preciosos, caixas para charutos em metais preciosos, 

apagadores de velas em metais preciosos, castiçais em metais preciosos, arandelas em me-

tais preciosos, correntes (joalharia), correntes de relógios, bolsas de malha em metais pre-

ciosos, botões de punho, cestas em metais preciosos para uso doméstico, molas de gravata, 

alfinetes de gravata, jarros (pequenos) em metais preciosos, utensílios de cozinha em me-

tais preciosos, obras de arte em metais preciosos, candelabros em metais preciosos, meda-

lhas, medalhões (joalharia), moedas, bijutaria, alfinetes (joalharia), alfinetes ornamentais, 

alfinetes em metais preciosos, quebra-nozes em metais preciosos, brincos, pérolas (joalha-

ria), pimenteiros em metais preciosos, platina, pratos em metais preciosos, ambarino (âm-

bar prensado), pérolas feitas de ambarino (âmbar prensado), anéis (joalharia), saleiros em 

metais preciosos, caixas de fósforos em metais preciosos, porta-chaves, estojos para joalha-

ria em metais preciosos, fivelas em metais preciosos, caixas de rapé em metais preciosos, 

ornamentos de sapatos em metais preciosos, pratos em metais preciosos, serviços (pratos) 

em metais preciosos, argolas para guardanapos em metais preciosos, passadores em metais 

preciosos, serviços de mesa em prata, prata em fios (fios de prata), jóias de prata, relógios 

de sol, espinelas (pedras preciosas), figurinhas (estatuetas) em metais preciosos, cronóme-

tros, joalharia de fantasia (bijuteria), porta-fósforos em metais preciosos, tigelas para sopa 

em metais preciosos, bandejas em metais preciosos para uso doméstico, centros de mesa 

em metais preciosos, relógios, chávenas em metais preciosos, infusores para chá em metais 

preciosos, serviços de chá (serviços de mesa) em metais preciosos, coadores de chá em me-

tais preciosos, pratos de mesa em metais preciosos, relógios de mesa e parede, relógios de 

pêndulo, estojos para relógios (apresentação), molheiras em metais preciosos, pulseiras de 

relógio, vasos em metais preciosos, relógios despertadores, paliteiros em metais preciosos, 

boquilhas em metais preciosos, boquilhas para charutos em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068903

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Strellson AG

 地址 Endereço : Sonnenwiesenstr. 21, CH-8280 Kreuzlingen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; 
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chicotes, arreios e selaria; pastas para documentos, sacos de praia, sacos (envelopes, bol-

sas) de couro para embalagem, guarnições de couro para móveis, carteiras de bolso, sacos 

para campistas, coberturas, coberturas da pele (peles), pastas de executivo, caixas de couro 

ou de cartão-couro, caixas de fibra vulcanizada, sacos de rede para compras, sacos para 

compras; porta-chaves (artigos de couro); invólucros, de couro para molas, peles com pêlo, 

capas para chapéus-de-chuva, porta-moedas, bolsas em malha (não de metais preciosos), 

malas de mão, sacos para caça (acessórios de caça), porta-cartões (porta-notas), estojos 

em couro ou em cartão-couro, sacos para vestuário para viagem, estojos, baús de viagem, 

estojos de toilette, não preenchidos, chapéus-de-chuva, sacos de viagem, mochilas, caixas 

de couro ou de cartão-couro, sacos escolares, chapéus-de-sol, bastões, sacos para compras 

com rodas, sacos de campismo, sacos para ferramentas em couro, pelica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068904

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Strellson AG

 地址 Endereço : Sonnenwiesenstr. 21, CH-8280 Kreuzlingen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; corpetes, roupa interior; gravatas-laço (vestuário), xailes, 

peças de vestuário de envolver (pareos); cintos (vestuário), fatos, enxovais (vestuário), fatos 

de banho, calções de banho, roupões de banho, toucas de banho, sandálias de banho, chi-

nelos de banho, bandanas (lenços de pescoço), vestuário de imitações de couro, acessórios 

para calçado, «bodies» (roupa interior), sutiãs, vestuário para ginástica, sapatos para ginás-

tica, botins, lenços de cabeça e pescoço, luvas (vestuário), chinelos, camisas para senhoras, 

camisas, calças, suspensórios, chapéus, jaquetas (vestuário), jerseys (vestuário), bolsos para 

vestuário, vestuário confeccionado, camisolas, espartilhos (roupa interior), gravatas, ba-

betes sem ser em papel, vestuário de couro, roupa interior, casacos, corseletes, camisas de 

dormir, regalos (vestuário), bonés (chapelaria), vestuário exterior, tapa-orelhas (vestuário), 

combinações (vestuário), chinelos, parkas, «pelerines», peles (vestuário), saiotes, pulôveres, 

pijamas, vestuário para ciclistas, vestuário impermeável, saias, sandálias, faixas para vestir, 

pijamas, véus (vestuário), escapulários, cuecas para vestir, botas de renda, sapatos, maca-

cões, botas de esqui, cuecas, peúgas, suspensórios para peúgas, botas para desporto, botas, 

faixas para a cabeça (vestuário), sapatos ou sandálias de esparto, xailes, roupas de praia, 

sapatos de praia, ligas, meias, collants, camisolas, t-shirts, togas, malhas (vestuário), cami-

sas de alças, sobretudos, roupa interior, calças, vestuário interior, lingerie, fatos isotérmicos 

para esqui aquático, coletes, «hosiery», vestuário, calçado, chapelaria para desporto, em 

particular para corrida, ginástica de manutenção física, ioga, golfe, ténis, squash, badmin-

ton, desportos aquáticos, vela, surf, canoagem, mergulho, remo, esqui alpino (alpino), esqui 

de fundo, «snowboarding», futebol (football), basquetebol, andebol, voleibol, beisebol, pa-

tinagem com patins em linha, «skate», patinagem com patins com rodas, hóquei, hóquei no 

gelo, patinagem no gelo, futebol (soccer), ciclismo, equitação; malhas (vestuário), vestuário 

para caminhadas, marcha, escalada e actividades ao ar livre, calçado para caminhadas, 

marcha, escalada e actividades ao ar livre.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068905

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Strellson AG

 地址 Endereço : Sonnenwiesenstr. 21, CH-8280 Kreuzlingen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; artigos para fumadores; fósforos; isqueiros para fumadores, bocais para boquilhas, 

caixas de fósforos (não em metais preciosos), bolsas para tabaco, potes para tabaco (não em 

metais preciosos), cachimbos para tabaco, cigarreiras (não em metais preciosos), cortado-

res de charutos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068906

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Zuffa, LLC

 地址 Endereço : 2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Cintos; calções; casacos; vestidos; calçado; luvas; artigos de chapelaria; jaquetas; roupa de 

lazer; lenços de pescoço e cabeça; roupa de dormir; peúgas; faixas para absorver a transpi-

ração; roupa de banho; tops; roupa de baixo; fatos para exercícios de aquecimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068907

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Zuffa, LLC

 地址 Endereço : 2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento sob a forma de competições de luta multi-disciplinadas; organização, pla-

neamento e realização de competições e exibições de lutas de artes marciais combinadas; 

entretenimento, nomeadamente, espectáculos e actuações de palco ao vivo compreendendo 
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desportos  e artes marciais combinadas; entretenimento sob a forma de programas televisi-

vos contínuos na área do desporto e das artes marciais combinadas emitidos através de te-

levisão, televisão por cabo, televisão por satélite, internet e meios audiovisuais; produção de 

espectáculos de entretenimento e programas de entretenimento interactivos contínuos para 

distribuição através da televisão, televisão por cabo, televisão por satélite, internet e meios 

audiovisuais e meios electrónicos; fornecimento de notícias e de informações nas áreas de 

entretenimento, desportos e artes marciais combinadas; fornecimento de um website com 

informações sobre assuntos de entretenimento, desportos e artes marciais combinadas; 

boletins informativos electrónicos on-line e boletins informativos entregues por e-mail na 

área de eventos actuais; notícias e informações sobre desportos, artes marciais combinadas 

e entretenimento; serviços «health club», nomeadamente providenciando instrução e equi-

pamento na área de exercício físico; fornecimento de instalações para a manutenção  da 

forma física e para exercício físico; serviços de consultadoria, instrução e formação sobre a 

manutenção da forma física; realização de aulas de manutenção da forma física; serviços de 

estúdio para a manutenção da forma física, nomeadamente proporcionando aulas de exer-

cício físico, aulas para modelação do corpo e aulas de grupo para a manutenção da forma 

física; fornecimento de um website com informações sobre exercício físico e manutenção 

da forma física.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068908

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Zuffa, LLC

 地址 Endereço : 2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Cintos; calções; casacos; vestidos; calçado; luvas; artigos de chapelaria; jaquetas; roupa de 

lazer; lenços de pescoço e cabeça; roupa de dormir; peúgas; faixas para absorver a transpi-

ração; roupa de banho; tops; roupa de baixo; fatos para exercícios de aquecimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068909

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Zuffa, LLC

 地址 Endereço : 2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Entretenimento sob a forma de competições de luta multi-disciplinadas; organização, pla-

neamento e realização de competições e exibições de lutas de artes marciais combinadas; 

entretenimento, nomeadamente, espectáculos e actuações de palco ao vivo compreendendo 

desportos  e artes marciais combinadas; entretenimento sob a forma de programas televisi-

vos contínuos na área do desporto e das artes marciais combinadas emitidos através de te-

levisão, televisão por cabo, televisão por satélite, internet e meios audiovisuais; produção de 

espectáculos de entretenimento e programas de entretenimento interactivos contínuos para 

distribuição através da televisão, televisão por cabo, televisão por satélite, internet e meios 

audiovisuais e meios electrónicos; fornecimento de notícias e de informações nas áreas de 

entretenimento, desportos e artes marciais combinadas; fornecimento de um website com 

informações sobre assuntos de entretenimento, desportos e artes marciais combinadas; 

boletins informativos electrónicos on-line e boletins informativos entregues por e-mail na 

área de eventos actuais; notícias e informações sobre desportos, artes marciais combinadas 

e entretenimento; serviços «health club», nomeadamente, providenciando instrução e equi-

pamento na área de exercício físico; fornecimento de instalações para a manutenção  da 

forma física e para exercício físico; serviços de consultadoria, instrução e formação sobre a 

manutenção da forma física; realização de aulas de manutenção da forma física; serviços de 

estúdio para a manutenção da forma física, nomeadamente, proporcionando aulas de exer-

cício físico, aulas para modelação do corpo e aulas de grupo para a manutenção da forma 

física; fornecimento de um website com informações sobre exercício físico e manutenção 

da forma física.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068910

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : 上海紡織（集團）有限公司

   Shangtex Holding Co., LTD.

 地址 Endereço : 中國上海虹橋路1488號

   No.1488 Hongqiao Road Shanghai, 200336, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 襯衫；服裝；針織服裝；T恤衫；運動衫；嬰兒全套衣；體操服；鞋；帽；襪。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068911

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/08/15 85/704,611 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/068912

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Alain Roure SAS

 地址 Endereço : 24 Rue Pizay, 69001 Lyon, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas; pedras preciosas; joalharia, bijuteria, botões de punho, relo-

joaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068913

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Jones Lang LaSalle IP, Inc.

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Pesquisa sobre a história de bens imóveis, nomeadamente, pesquisa de mercado das ten-

dências históricas do mercado imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 85/589,927 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/068914

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Jones Lang LaSalle IP, Inc.

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços imobiliários, nomeadamente gestão imobiliária, aluguer de propriedades residen-

ciais e comerciais, serviços financeiros, avaliação, corretagem e locação; consultadoria e 

gestão relacionados com investimentos em imobiliária e interesses em imobiliária; investi-

mento em imobiliária, interesses em imobiliários e títulos de crédito suportados por imo-

biliários ou bens relacionados com imobiliários; serviços financeiros baseados em oferta 

de carteira de valores consistindo títulos de crédito suportados por imobiliários ou bens 

relacionados com imobiliários; pesquisa sobre a história financeiro de bens imóveis.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 85/589,927 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/068915

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Jones Lang LaSalle IP, Inc.

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de desenvolvimento imobiliários, consultório sobre construção, supervisão da 

construção de edifícios, construção e reparação de edifícios, inspecção a edifícios no de-

correr da construção dos edifícios.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 85/589,927 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/068916

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Jones Lang LaSalle IP, Inc.

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de planeamento e desenho dos espaços interiores de estabelecimentos de venda a 

retalho, serviços de desenho de interiores.
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[540] 商標 Marca : 

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

2012/04/05 85/589,927 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/068917

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 100 Pyeongchon-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Pesticidas agrícolas; repelentes de insectos; insecticidas; agentes de formulação medi-

camentos; pastilhas vitamínicos; preparados vitamínicos; preparados multivitamínicos; 

suplementos de cálcio; preparados de misturas vitamínicos; drogas para fins médicos; pre-

parados farmacêuticos para tratamento da pele; anti-hipertensivos; suplementos minerais 

nutricionais; suplementos alimentares minerais; medicamentos orientais para doenças fe-

mininas; medicamentos bruto; nematicidas; amidos para fins dietéticos ou farmacêuticos; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; preparados alimentares dietéticos adap-

tados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins médicos; substâncias dieté-

ticas adaptadas para uso médico; cápsulas de ginseng para fins médicos; raízes medicinais; 

ervas medicinais; extractos de ervas medicinais; redução de chá para fins médicos; aditivos 

nutricionais para fins médicos; adjuvantes para fins médicos; chá medicinal; chá de ervas 

(medicamentos orientais); preparados para esterilização de terra; farmacêuticos antidiabé-

ticos; preparados antipatógeno para protecção das plantas; preparados anticancerígenos; 

preparados para a destruição de animais nocivos; agentes hipoglicémicos; alimentos feitos 

de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng vermelho para fins médicos; ali-

mentos processados principalmente consistiu de ginseng vermelho; alimentos para bebés; 

gessos; raiz de angélica coreana (ervas medicinais); corni (ervas medicinais); fruta de maxi-

mowiczia typica (ervas medicinais).

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/068918

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 100 Pyeongchon-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Produtos vegetais, processados; vegetais, em conserva (excepto congelados); frutas, em 

conserva (excepto congelados); frutas e vegetais em conserva, congelados, secos e cozinha-

dos; produtos alimentares feitos de frutas; óleos e gorduras alimentares; óleo de sésamo 

(para alimentos); algas para alimentos (em conserva); produtos de algas, processados; 

ginseng processado; ginseng vermelho; suplementos alimentares contendo ginseng para 

auxílio da saúde, sem ser para fins médicos; produtos alimentares feitos de óleos e gor-

duras; suplementos alimentares contendo ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem 

ser para fins médicos; alimentos processados principalmente consistiu de ingrediente de 

verde-descascado mexilhão; alimentos processados principalmente consistiu de extractos 

de lactobacillus de kimchi; alimentos processados principalmente consistiu de aloes; ali-

mentos processados principalmente consistiu de extractos de ómega-3 de óleo de peixe 

(para alimentos); alimentos processados principalmente consistiu de colagéneo de peixe; 

alimentos processados principalmente consistiu de cloridrato de glucosamina extraído de 

milho; alimentos processados principalmente consistiu de co-enzima QI0 extraído de peixe 

e mariscos; produtos alimentares feitos de ginseng; produtos alimentares feitos de ginseng 

vermelho; alimentos processados principalmente consistiu de ginseng vermelho; semente 

de cassia; cascas de laranja secas; raiz ervilhaca (vetchroot)  de leite; sopas; preparados 

para fazer sopa; gelatinas para alimentos; gelatinas.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/068919

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 100 Pyeongchon-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café (processado); cereais processados; preparados de cereais; molho de soja; frutose; mel; 

licorice (artigos de confeitaria); bolachas de água e sal; geleias de fruta (artigos de confeita-

ria); chás de fruta; chá de vinha chinês para matrimónio; substitutos de mel; substitutos de 

café (café artificial ou preparados de vegetais para usar como); preparados de vegetais para 

usar como substitutos de café; café artificial; rebuçados (candy) para alimentos; barras de 

pasta de doce de geleia de feijão; caramelo de manteiga; chocolate; barras de chocolate; re-

buçados (candy); artigos de confeitaria; chá de acanthopanax; essências para bebidas, que 

não sejam óleos essenciais; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho; artigos de confeitaria 

em forma de gelatina; chá verde; chá Oolong; chá; chá preto (chá inglês); folhas de chá; chá 

para aumentar energia; bebidas à base de chá; essências de chá; bebidas à base de chá; be-

bidas à base de café; essências, que não sejam óleos essenciais; gelatinas de ginseng verme-

lho (artigos de confeitaria); produtos processados a base de cereais; cereais polidos; farinha 
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para alimentos; amidos para alimentos; pasta de amêndoa; meju (soja fermentado); malte 

para consumo humano; açúcar para alimentos; adoçantes naturais; bolos de arroz; molho 

de soja e pasta de soja; temperos químicos; molhos; preparados aromáticos para alimentos; 

especiarias; sal para alimentos; chá; bebidas à base de chá; gelados comestíveis; amacia-

dores de carne para fins domésticos; preparados para endurecer natas batidas; farinha e 

preparados feitos de cereais; condimentos; chá de longjing; chá chinesa (chá de nuvem e né-

voa); chá mao feng; chá de jasmim; chá de flores; chá de bi-Iuo-chun; chá de tie-guang-yin.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/068920

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 100 Pyeongchon-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas com sabor a fruta; sumos de fruta; bebidas não alcoólicas contendo sumos de fru-

ta; água mineral; limonadas; limonada; água não gaseificada; néctar de fruta, não alcoólico; 

bebidas de sumo de maçã; sumos de maçã (bebidas); refrigerante soda pop; água de soda; 

bebidas de soda; bebidas isotónicas; bebidas de sumo de laranja; água mineral (bebidas); 

água gaseificada; sumo de tomate (bebida); sumo de tomate (bebida); bebidas de sumo de 

ananás; bebidas de sumo de uva; bebidas à base de mel não alcoólicas; bebidas de frutas 

congeladas; sumos de laranja mandarim; pós para bebidas efervescentes; pastilhas para be-

bidas efervescentes; preparados para fazer bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fru-

ta não alcoólico; cidra, não alcoólica; extractos de ginseng vermelho não alcoólico; cock-

tails, não alcoólico; pós de fruta (para bebidas); xaropes de fruta para bebidas; extractos de 

frutas (para bebidas); águas (bebidas); águas (bebidas); águas engarrafadas (bebidas); pós 

de ginseng (para bebidas); extractos de ginseng (para bebidas); sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); refrigerantes; bebidas não alcoólicas; bebidas de vegetais ou 

frutas processadas; mosto de uva, não fermentado; bebidas não alcoólicas incluído ginseng 

vermelha; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde e branco.
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[210] 編號 N.º : N/068921

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : INMEDIA ÁSIA COMUNICAÇÃO LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 759, 5.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Impressos, periódicos, directórios; guias (impressos) de actividades, bares, restaurantes, 

lojas e estabelecimentos similares; jornais, revistas, brochuras, folhetos, livros, produtos de 

impressão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068922

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : INMEDIA ÁSIA COMUNICAÇÃO LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 759, 5.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de publicidade de marketing; publicação de material publicitário e aluguer de espaços 

publicitários em revistas, mapas, publicações impressas, publicações periódicas, listas te-

lefónicas, listas de fax, listas de endereços postais, listas de endereços electrónicos, guias 

turísticos e mapas turísticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068923

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation)

 地址 Endereço : 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, nomeadamente lentes para óculos, armações para óculos, estojos para óculos e pe-

ças para os mesmos; tudo incluído na classe 9.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068924

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27
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[730] 申請人 Requerente : LINE YEAR ENTERPRISE CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F., n.os 19-28, Jhongyong Rd., Nantun Dist., Taichung City 40859, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；鞋；圍巾；頭巾；領帶；領結；圍兜；冠帽；禦寒用耳罩；襪子；服飾用手套；禦寒用手套；

腰帶；吊褲帶；圍裙；睡眠用眼罩。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068925

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/27

[730] 申請人 Requerente : COINTREAU

 地址 Endereço : Carrefour Molière, 49124 Saint Barthelemy d’Anjou, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 酒精飲料，啤酒除外。（全屬第33類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 銅色、紅色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068926

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : CONSULTADORIA DE RECRUTAMENTO LINKS (MACAU) LDA.

 地址 Endereço : Avenida Comercial de Macau, Finance and IT Center of Macau, 8/J, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviço de recrutamento; consultadoria na área dos recursos humanos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul claro, azul escuro (conforme exemplar da marca).

[210] 編號 N.º : N/068927

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : 天健會計師事務所 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市西溪路128號 9樓 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 會計；審計；商業詢價；成本價格分析；統計資料；商業管理和組織諮詢；商業評估；經濟預測；

投標報價；替他人作仲介（替其他企業購買商品或服務）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068928

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : 粵海國際酒店管理（中國）有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區深南東路3033號奧海大廈八樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；旅館預訂；自助餐

館；速食館；酒吧服務；預訂臨時住所；汽車旅館；提供野營場地設施；會議室出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068929

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : 粵海國際酒店管理（中國）有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區深南東路3033號奧海大廈八樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；旅館預訂；自助餐

館；速食館；酒吧服務；預訂臨時住所；汽車旅館；提供野營場地設施；會議室出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068930

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : 晉江福興拉鏈有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市龍湖鎮杭邊工業區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 花邊飾品；衣服裝飾品；拉鏈；縫紉針；紡織品裝飾用熱黏補花（縫紉用品）；在亞麻布上作標

記用的字母飾片；茶壺保暖套；人造花；服裝墊肩；鈕扣。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068931

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : 香根包裝製品（上海）有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市松江區新橋鎮申港路509號閩申工業園區光明社區B-1 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 水晶工藝品；小玻璃瓶；彩色玻璃器皿；日用玻璃器皿；玻璃瓶；陶瓷或玻璃標誌牌；廣口玻璃

瓶；瓷、陶土、陶瓷或玻璃半身雕像；瓷、陶土、陶瓷或玻璃小雕像；瓷、陶土、陶瓷或玻璃藝術

品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068932

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : 深圳市意地亞珠寶首飾設計有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區深鹽路黃金珠寶大廈C座8樓大廳房間 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；廣告；商業管理諮詢；

人事管理諮詢；商業企業遷移；計算機錄入服務；審計；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068933

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : 深圳市意地亞珠寶首飾設計有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區深鹽路黃金珠寶大廈C座8樓大廳房間 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14
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[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；貴重金屬盒；項鏈（首飾）；裝飾品（珠寶）；寶石；戒指（首飾）；翡翠；銀質工

藝品；玉雕首飾；手錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068934

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : 深圳市意地亞珠寶首飾設計有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區深鹽路黃金珠寶大廈C座8樓大廳房間 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；貴重金屬盒；項鏈（首飾）；裝飾品（珠寶）；寶石；戒指（首飾）；翡翠；銀質工

藝品；玉雕首飾；手錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068935

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : 深圳市意地亞珠寶首飾設計有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區深鹽路黃金珠寶大廈C座8樓大廳房間 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；廣告；商業管理諮詢；

人事管理諮詢；商業企業遷移；計算機錄入服務；審計；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068936

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28
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[730] 申請人 Requerente : 深圳市意地亞珠寶首飾設計有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區深鹽路黃金珠寶大廈C座8樓大廳房間 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；廣告；商業管理諮詢；

人事管理諮詢；商業企業遷移；計算機錄入服務；審計；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068937

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : 深圳市意地亞珠寶首飾設計有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區深鹽路黃金珠寶大廈C座8樓大廳房間 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；貴重金屬盒；項鏈（首飾）；裝飾品（珠寶）；寶石；戒指（首飾）；翡翠；銀質工

藝品；玉雕首飾；手錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068938

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : Davidoff & Cie SA

 地址 Endereço : 2 rue de Rive, CH-1200 Genève, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, laranja e branca tal como representadas na figura.

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

2012/03/12 010719235 聯盟商標 Marca Comunitária
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[210] 編號 N.º : N/068939

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : Davidoff & Cie SA

 地址 Endereço : 2 rue de Rive, CH-1200 Genève, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, azul e branca tal como representadas na figura.

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

2012/03/12 010719219 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/068940

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : SHUN WOO AUDIO EQUIPMENT INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Shop A, Ground Floor, Green View Mansion, 57 Wong Nai Chung Road, Happy Valley, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Equipamentos de áudio, nomeadamente aparelhos para gravação, transmissão ou repro-

dução de som, amplificadores, rádios, rádios para veículos, aparelhos para o controlo re-

moto de equipamentos de áudio, leitores de áudio portáteis, leitores multimédia portáteis, 

auscultadores, conectores, acopladores acústicos, colunas de som, altifalantes, armários 

para altifalantes, pavilhões para altifalantes, leitores de cassetes, leitores de CD, leitores de 

DVD, receptores de áudio, reóstatos de som (reguladores).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068941

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : SHUN WOO AUDIO EQUIPMENT INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Shop A, Ground Floor, Green View Mansion, 57 Wong Nai Chung Road, Happy Valley, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Equipamentos de áudio, nomeadamente aparelhos para gravação, transmissão ou repro-

dução de som, amplificadores, rádios, rádios para veículos, aparelhos para o controlo re-

moto de equipamentos de áudio, leitores de áudio portáteis, leitores multimédia portáteis, 

auscultadores, conectores, acopladores acústicos, colunas de som, altifalantes, armários 

para altifalantes, pavilhões para altifalantes, leitores de cassetes, leitores de CD, leitores de 

DVD, receptores de áudio, reóstatos de som (reguladores).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068942

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : SHUN WOO AUDIO EQUIPMENT INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Shop A, Ground Floor, Green View Mansion, 57 Wong Nai Chung Road, Happy Valley, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Equipamentos de áudio, nomeadamente aparelhos para gravação, transmissão ou repro-

dução de som, amplificadores, rádios, rádios para veículos, aparelhos para o controlo re-

moto de equipamentos de áudio, leitores de áudio portáteis, leitores multimédia portáteis, 

auscultadores, conectores, acopladores acústicos, colunas de som, altifalantes, armários 

para altifalantes, pavilhões para altifalantes, leitores de cassetes, leitores de CD, leitores de 

DVD, receptores de áudio, reóstatos de som (reguladores).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068943

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : 胡榮富

   WU WENG FU

 地址 Endereço : 澳門氹仔哥英布拉街第5座濠庭都會﹣悅濠軒31樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉、魚、家禽、肉汁、醃漬、冷凍、煮熟、蔬果、蛋、奶製品、黑布丁、肉湯、牛肉清湯、牛肉清湯

料、豬肉食品、油炸土豆片、德式泡菜、泡菜、牛肉濃縮汁、肉濃縮汁、湯、醃食用小黃瓜、醃製

蔬菜、熟蔬菜、乾蔬菜、肉、食肉果凍、肉凍、薑醬、薑、蔬菜湯料、烹飪用蔬菜汁、濃肉汁、肝、

豆腐、豬肉、牛奶製品。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色、橙色、咖啡色。如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068944

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : 胡榮富

   WU WENG FU

 地址 Endereço : 澳門氹仔哥英布拉街第5座濠庭都會—悅濠軒31樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐飲服務、外賣服務、餐廳。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色、橙色、咖啡色。如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/068945

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : Davidoff & Cie SA

 地址 Endereço : 2 rue de Rive, CH-1200 Genève, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco, manufacturado ou em bruto; produtos de tabaco; substitutos de tabaco, sem fins 

medicinais ou terapêuticos; cigarros; artigos para fumadores, isqueiros para cigarros, cin-

zeiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/07 630 381 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/068946

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : Herbalife International, Inc.

 地址 Endereço : 800 W. Olympic Boulevard, Suite 406, Los Angeles, California 90015, United States of 

America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, preparações para o cuidado da pele, produtos de maquilhagem; preparados 

para os cuidados dos cabelos, loções para os cabelos; perfumaria, fragrâncias; desodorizan-

tes para uso pessoal; sabões; óleos essenciais; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068947

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : Herbalife International, Inc.

 地址 Endereço : 800 W. Olympic Boulevard, Suite 406, Los Angeles, California 90015, United States of 

America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Alimentos e aperitivos feitos de óleos tratados, gorduras e frutos de casca; suplementos 

alimentares dietéticos sob a forma de pó, cápsulas e comprimidos feitos de óleos tratados, 

gorduras ou frutos de casca; misturas de bebidas alimentares; suplementos alimentares, 

alimentos e bebidas dietéticos; produtos para uso como aditivos dietéticos para alimentos 

para consumo humano; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; leite e produtos lác-

teos; óleos e gorduras comestíveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068948

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : Herbalife International, Inc.

 地址 Endereço : 800 W. Olympic Boulevard, Suite 406, Los Angeles, California 90015, United States of 

America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá, mistura de bebidas em pó; suplementos dietéticos que não sejam para uso medicinal; 

café, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos do café; farinha e preparações feitas 

de cereais, pão, pastelaria e confeitaria.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068949

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : Herbalife International, Inc.

 地址 Endereço : 800 W. Olympic Boulevard, Suite 406, Los Angeles, California 90015, United States of 

America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão dos negócios comerciais; administração comercial; serviços de ven-

da a retalho e por grosso relacionados com cosméticos, preparações para o cuidado da 

pele, produtos de maquilhagem, preparados para os cuidados dos cabelos, loções para os 

cabelos, perfumaria, fragrâncias, desodorizantes para uso pessoal, sabões, óleos essen-

ciais, dentífricos, produtos medicinais para o cuidado da pele, alimentos e suplementos 

nutricionais para fins médicos vitaminas e suplementos minerais sob a forma de líquidos, 

comprimidos, pó, ou cápsulas para fins médicos, substâncias dietéticas para uso medicinal, 

suplementos dietéticas para fins médicos, alimentos e bebidas dietéticos para uso medici-

nal, alimentos para bebés, caixas de comprimidos, implementos para mistura, recipientes 

para alimentos em pó ou a granel, instrumentos para mexer, canecas, copos e recipientes 

de bebida, utensílios e recipientes domésticos ou para a cozinha, pentes e esponjas, escovas 

(com excepção de pincéis para pintar), vidro em bruto ou semi-trabalhado (com excepção 

do vidro de construção), vidraria, porcelana e faiança, alimentos e aperitivos feitos de óle-

os tratados, gorduras ou frutos de casca; suplementos alimentares dietéticos sob a forma de 

pó, cápsulas ou comprimidos feitos de óleos tratados, gorduras ou frutos de casca; misturas 

de bebidas alimentares, suplementos alimentares, alimentos e bebidas dietéticos; produtos 

para uso como aditivos dietéticos para alimentos para consumo humano, carne, peixe, aves 

e caça, extractos de carne, frutos e legumes em conserva, secos e cozidos, leite e produtos 

lácteos, óleos e gorduras comestíveis, chá, mistura de bebidas em pó, suplementos dietéti-

cos que não sejam para uso medicinal, café, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos 

do café, farinha e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, bebidas não 

alcoólicas em pó, concentradas ou prontas para beber, bebidas contendo vitaminas adicio-

nadas, minerais ou substâncias dietéticas, águas minerais e gasosas, bebidas e preparações 

não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para bebi-

das.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068950

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28
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[730] 申請人 Requerente : 白剛

   PAK KONG

 地址 Endereço : 香港新界元朗鳳琴街22號金龍樓第2座8樓G室

   Flat G, 8th Floor, Block 2 Kam Lung Mansion, 22 Fung Kam Street, Yuen Long, New Ter-

ritories, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068951

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/28

[730] 申請人 Requerente : 四川早白尖茶業有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省宜賓市高縣慶符鎮凱華路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；冰茶；茶飲料；糖；蜂蜜；以穀物為主的零食小吃；穀類製品；調味品；冰淇淋；食品用香料

（不包括含醚香料和香精油）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068952

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 廣東威豹實業有限公司

   GUANGDONG WINPARD INDUSTRY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省汕頭市潮南區峽山泗聯工業區

   Silian Industrial Area, Xiashan, Chaonan District, Shantou, Guangdong Province, People’s 

Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 書包；錢包（錢夾）；購物袋；手提包；旅行包；公文包；行李箱；傘；皮帶（鞍具）；背包。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068953

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 廣東威豹實業有限公司

   GUANGDONG WINPARD INDUSTRY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省汕頭市潮南區峽山泗聯工業區

   Silian Industrial Area, Xiashan, Chaonan District, Shantou, Guangdong Province, People’s 

Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋；服裝；運動鞋；手套（服裝）；腰帶；針織服裝；運動衫；T恤衫；襪；嬰兒全套衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068954

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 貝奇（福建）食品有限公司

   BEIQI (FUJIAN) FOOD CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國福建省福州市閩侯縣鐵嶺工業集中區

   Tieling Industrial Zone, Minhou County, Fuzhou City, Fujian Province, People’s Republic 

of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 蔬菜汁（飲料）；無酒精飲料；無酒精果汁飲料；水（飲料）；番茄汁（飲料）；植物飲料；杏仁奶

（飲料）；豆類飲料；啤酒；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068955

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 貴州茅台酒廠（集團）習酒有限責任公司

   GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., LTD

 地址 Endereço : 中國貴州省習水縣習酒鎮

   Xijiu Town, Xishui County, Guizhou Province, People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁；果汁；水（飲料）；無酒精飲料；不含酒精的開胃酒；不含酒精的蘋果酒；飲

料製作配料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068956

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 貴州茅台酒廠（集團）習酒有限責任公司

   GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., LTD

 地址 Endereço : 中國貴州省習水縣習酒鎮

   Xijiu Town, Xishui County, Guizhou Province, People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；開胃酒；蘋果酒；蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；葡萄酒；利口酒；烈酒（飲料）；

酒精飲料（啤酒除外）；米酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068957

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 福建文鑫蓮業食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省建寧縣將屯工業區42號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 筍乾；蓮子；食用鳥窩；食用水生植物提取物；水果罐頭；蔬菜罐頭；水果蜜餞；以水果為主的零

食小吃；乾蔬菜；熟蔬菜；食用乾花；豆奶（牛奶替代品）；牛奶飲料（以牛奶為主的）；牛奶製

品；食用油脂；精製堅果仁；加工過的種子；乾食用菌；果醬；蔬菜湯料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068958

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED
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 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件；通過移動電話網絡上下載的視頻電腦遊戲；互動

電腦遊戲；多媒體計算機遊戲程序；從計算機網絡上下載的互動電腦遊戲軟件；錄音機；電子

筆記本；磁片；錄有電腦程式之光碟；錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體；電腦軟件（錄製好

的）；電子書；唱片；動畫片；電腦網路用儲值卡；電腦鍵盤；電腦滑鼠；錄有電腦程式之光碟；

電子字典；數碼影音光碟；流動手提電話；金融卡；信用卡；電腦程式；電腦硬體；網路儲存設

備；網路硬體設備；網路通訊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068959

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P. O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 通過移動電話提供電子遊戲服務；通過互聯網、電話和移動電話網絡提供電腦遊戲服務；通過

計算機終端或移動電話的通訊提供遊戲服務；網路遊戲；虛擬實境遊戲場；提供關於休閒方面

之資訊；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；書刊出版及發行之查詢；雜誌之查

詢；提供有關休閒娛樂之資訊；電動玩具遊樂場；動物園；休閒牧場；遊樂園；電子遊藝場；提

供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；提供線上遊戲服務（由電腦網絡提供）；舉

辦娛樂競賽；影片之製作；影片之發行；唱片之製作；電視節目製作；電動玩具租賃；在網際網

絡上舉辦講座、會議及研討會；為遊戲娛樂目的在網際網路上籌備比賽；線上電子書籍及雜誌

之出版；書刊之編輯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068960

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件的開發；在流動通訊設備上使用的遊戲軟件的更新；

電腦和電視遊戲軟件的設計、開發和更新；遊戲軟件測試服務；網站的設計、開發和維護；主

持電腦網站（網站）；網絡服務器的出租；線上、互動或網上電腦服務；提供網站供檢索搜尋；

電腦程序編製；電腦程系統軟件服務；電腦程式和資料的資料轉換；內聯網和線上資料庫的開

發；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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068961

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 山東金宇輪胎有限公司

   SHANDONG JINYU TIRE CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國山東省廣饒縣大王鎮青墾路260號

   No. 260, Qingken Road, Dawang, Guangrao, Shandong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車內胎；車輛輪胎；車輛外胎胎面（拖拉機型）；汽車輪胎；充氣外胎（輪胎）；氣胎（輪胎）；

自行車；車輛實心輪胎。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068962

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 南京南瑞繼保電氣有限公司

   NANJING NARI-RELAYS ELECTRIC CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市江寧經濟技術開發區勝太路99號

   No.99, Shengtai Road, Jiangning Economic and Technological Development Zone, Nanjing 

City, Jiangsu Province, People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 繼電器（電的）；配電控制台（電）；工業操作遙控電氣設備；斷路器；變壓器；電容器；插頭、

插座和其它連接物（電器連接）；整流器；電湧保護器；已錄製的計算機操作程序；計算機軟件
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（已錄製）；監視器（計算機程序）；計量儀錶；計算機器；頻率計；高頻儀器；電流計；控制板

（電）；配電盤（電）；配電箱（電）；計算機；計算機周邊設備；接線柱（電）；遙控儀器；電開

關；電磁閥（電磁開關）；自動定時開關；計時器；信號遙控電力設備；電子信號發射器；報警

器；閃光燈（信號燈）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068963

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 梁華標 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮沿河北路16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品；消毒劑；衛生毛巾帶（毛巾）；月經短內褲；衛生短內褲；月經墊；月經帶；衛生墊；衛

生巾；緊身內褲襯裏（衛生用）；失禁用尿布；失禁吸收襯褲；浸藥液的薄紙；消毒棉；吸收式失

禁用尿布褲；消毒紙巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068964

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 梁華標 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮沿河北路16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；啤酒杯墊；衛生紙；紙製或纖維製嬰兒餐巾（一次性）；紙製餐桌用布；紙手帕；紙桌布；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；紙製和纖維製嬰兒尿布（一次性）；紙製和纖維製嬰兒尿布（一次性）；紙製或纖維製

嬰兒尿布（一次性）；紙類製品；紙蝴蝶結。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068965

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29
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[730] 申請人 Requerente : 梁華標 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮沿河北路16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；啤酒杯墊；衛生紙；紙製或纖維製嬰兒餐巾（一次性）；紙製餐桌用布；紙手帕；紙桌布；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；紙製和纖維製嬰兒尿布（一次性）；紙製和纖維製嬰兒尿布（一次性）；紙製或纖維製

嬰兒尿布（一次性）；紙類製品；紙蝴蝶結。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068966

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 未鍛造或半鍛造的鋼；未加工或半加工普通金屬；鋼條；金屬管道接頭；金屬建築材料；混凝土

用金屬加固材料；普通金屬線；金屬法蘭盤；冷鑄模（鑄造）；金屬礦石。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068967

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 未鍛造或半鍛造的鋼；未加工或半加工普通金屬；鋼條；金屬管道接頭；金屬建築材料；混凝土

用金屬加固材料；普通金屬線；金屬法蘭盤；冷鑄模（鑄造）；金屬礦石。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068968

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 未鍛造或半鍛造的鋼；未加工或半加工普通金屬；鋼條；金屬管道接頭；金屬建築材料；混凝土

用金屬加固材料；普通金屬線；金屬法蘭盤；冷鑄模（鑄造）；金屬礦石。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068969

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 未鍛造或半鍛造的鋼；未加工或半加工普通金屬；鋼條；金屬管道接頭；金屬建築材料；混凝土

用金屬加固材料；普通金屬線；金屬法蘭盤；冷鑄模（鑄造）；金屬礦石。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068970

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 未鍛造或半鍛造的鋼；未加工或半加工普通金屬；鋼條；金屬管道接頭；金屬建築材料；混凝土

用金屬加固材料；普通金屬線；金屬法蘭盤；冷鑄模（鑄造）；金屬礦石。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068971

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 未鍛造或半鍛造的鋼；未加工或半加工普通金屬；鋼條；金屬管道接頭；金屬建築材料；混凝土

用金屬加固材料；普通金屬線；金屬法蘭盤；冷鑄模（鑄造）；金屬礦石。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068972

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 未鍛造或半鍛造的鋼；未加工或半加工普通金屬；鋼條；金屬管道接頭；金屬建築材料；混凝土

用金屬加固材料；普通金屬線；金屬法蘭盤；冷鑄模（鑄造）；金屬礦石。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068973

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 未鍛造或半鍛造的鋼；未加工或半加工普通金屬；鋼條；金屬管道接頭；金屬建築材料；混凝土

用金屬加固材料；普通金屬線；金屬法蘭盤；冷鑄模（鑄造）；金屬礦石。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068974

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 礦砂處理機械；混凝土攪拌機（機器）；船用自動錨；起重機；整修機；蒸汽機；金屬加工機械；

發電機；離心機；電動焊接機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068975

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 礦砂處理機械；混凝土攪拌機（機器）；船用自動錨；起重機；整修機；蒸汽機；金屬加工機械；

發電機；離心機；電動焊接機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068976

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 礦砂處理機械；混凝土攪拌機（機器）；船用自動錨；起重機；整修機；蒸汽機；金屬加工機械；

發電機；離心機；電動焊接機。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068977

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 礦砂處理機械；混凝土攪拌機（機器）；船用自動錨；起重機；整修機；蒸汽機；金屬加工機械；

發電機；離心機；電動焊接機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068978

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068979

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068980

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068981

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068982

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068983

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068984

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068985

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068986

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068987

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068988

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068989

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068990

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068991

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068992

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068993

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068994

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068995

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068996

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068997

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；非金屬硬管（建築用）；瀝青；柏油；鋪路瀝青；可移動的非金屬建築物；非

金屬建築物；混凝土；混凝土建築構件；非金屬百葉窗。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/068998

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/068999

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069000

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069001

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069002

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069003

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069004

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069005

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069006

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069007

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069008

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069009

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069010

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069011

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069012

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069013

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069014

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069015

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069016

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069017

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069018

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069019

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069020

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069021

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告代理；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；進出口代理；人事管理諮詢；商業

場所搬遷；開發票；審計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069022

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築信息；建築；拆除建築物；磚石建築；採石服務；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電

器設備安裝和修理；汽車保養和修理；傢俱製造（修理）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069023

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築信息；建築；拆除建築物；磚石建築；採石服務；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電

器設備安裝和修理；汽車保養和修理；傢俱製造（修理）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069024

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築信息；建築；拆除建築物；磚石建築；採石服務；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電

器設備安裝和修理；汽車保養和修理；傢俱製造（修理）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069025

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築信息；建築；拆除建築物；磚石建築；採石服務；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電

器設備安裝和修理；汽車保養和修理；傢俱製造（修理）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069026

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築信息；建築；拆除建築物；磚石建築；採石服務；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電

器設備安裝和修理；汽車保養和修理；傢俱製造（修理）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069027

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築信息；建築；拆除建築物；磚石建築；採石服務；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電

器設備安裝和修理；汽車保養和修理；傢俱製造（修理）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069028

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築信息；建築；拆除建築物；磚石建築；採石服務；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電

器設備安裝和修理；汽車保養和修理；傢俱製造（修理）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069029

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築信息；建築；拆除建築物；磚石建築；採石服務；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電

器設備安裝和修理；汽車保養和修理；傢俱製造（修理）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069030

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築信息；建築；拆除建築物；磚石建築；採石服務；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電

器設備安裝和修理；汽車保養和修理；傢俱製造（修理）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069031

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築信息；建築；拆除建築物；磚石建築；採石服務；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電

器設備安裝和修理；汽車保養和修理；傢俱製造（修理）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069032

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築信息；建築；拆除建築物；磚石建築；採石服務；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電

器設備安裝和修理；汽車保養和修理；傢俱製造（修理）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069033

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 建華管樁集團有限公司

   JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座25樓C室

   Flat/Rm C, Blk B, 25/F Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築信息；建築；拆除建築物；磚石建築；採石服務；室內裝潢修理；加熱設備安裝和修理；電

器設備安裝和修理；汽車保養和修理；傢俱製造（修理）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069034

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069035

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/069036

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 蛋，奶及奶製品，包括不屬別類的與其他製品及牛奶替代品混合製成的奶和奶製品；食用油和

油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/069037

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29
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[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 蛋，奶及奶製品，包括不屬別類的與其他製品及牛奶替代品混合製成的奶和奶製品；食用油和

油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，藍色，淡藍色，綠色，淺綠色，白色，杏黃色和紫色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/069038

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069039

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069040

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069041

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069042

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 蛋，奶及奶製品，包括不屬別類的與其他製品及牛奶替代品混合製成的奶和奶製品；食用油和

油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069043

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 蛋，奶及奶製品；以牛奶為主的乳飲料及牛奶飲料（以牛奶為主）；乳製品（非醫用）；醃製的乳

製品；不屬別類的醬；奶及奶製品，包括不屬別類的與其他製品及牛奶替代品混合製成的奶和

奶製品，包括低脂牛奶和奶製品及低熱值牛奶和奶製品；奶粉；加糖或其他的濃縮牛奶；奶昔；

發酵乳製品；脫脂乳；酸奶和酸奶製品；（由脫脂凝乳製成的）鬆軟乾酪；奶酪；乳酪及乳酪製

品；奶油；摜奶油；酸奶油；鮮奶油；咖啡或咖啡替代品中使用的牛奶和奶油（奶精）；奶油沙

司；甜點及奶油凍（不屬別類的）；以乳製品為基礎的飲料中使用的成分和製劑；添加水果、果
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汁、堅果、種子、維生素、礦物質、茶葉、藥材、香料、芥末、咖啡、可可、蜂蜜、調味料和其他添

加劑的牛奶和乳製品；食用油和油脂，包括低脂肪及低熱值的食用油和油脂；黃油；酥油；不屬

別類的已製備或半加工的乳製食品，牛奶早餐飲料，乳製膳食替代品，甜味和鹹味乳製小吃；

用作食品和飲料原料或半成品的乳製品和乳製品衍生物；酪蛋白及牛奶衍生物，及人食用的含

蛋白及鈣製品之牛奶衍生物；酪蛋白。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069050

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou revestidos por metais pre-

ciosos, não incluídos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relógios, instrumentos de 

relojoaria e cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069051

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 林家鈺

   LIN CHIA YU

 地址 Endereço : 中國台灣台北市士林區芝玉路二段20巷111號1樓

   1F, No. 111, Ln. 20, Sec. 2, Zhichu Rd., Shilin Dist., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉類；肉類製品；非活體水產；非活體水產製品；蔬菜湯；紅豆湯；綠豆湯；花生仁湯；米漿；豆

漿；豆奶；豆腐；豆乾；人造肉；蛋卵；果凍。（全屬第29類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、黃色、紅色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/069052

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 林家鈺

   LIN CHIA YU
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 地址 Endereço : 中國台灣台北市士林區芝玉路二段20巷111號1樓

   1F, No. 111, Ln. 20, Sec. 2, Zhichu Rd., Shilin Dist., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餡餅；饅頭；燒賣；蘿蔔糕；餡料；粉圓；西谷米；八寶粥；便當；飯速食調理包；速食麵；麵速食

調理包；麵條；水餃；春捲皮；麵糰；糕點。（全屬第30類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、黃色、紅色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/069053

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 林家鈺

   LIN CHIA YU

 地址 Endereço : 中國台灣台北市士林區芝玉路二段20巷111號1樓

   1F, No. 111, Ln. 20, Sec. 2, Zhichu Rd., Shilin Dist., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 汽水；果汁；礦泉水；蔬菜茶包；製飲料用糖漿製劑。（全屬第32類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、黃色、紅色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/069054

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : 林家鈺

   LIN CHIA YU

 地址 Endereço : 中國台灣台北市士林區芝玉路二段20巷111號1樓

   1F, No. 111, Ln. 20, Sec. 2, Zhichu Rd., Shilin Dist., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為加盟業者提供企業管理顧問；工商管理協助；食品零售批發；飲料零售批發。（全屬第35類服

務）  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、黃色、紅色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/069055

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29
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[730] 申請人 Requerente : 林家鈺

   LIN CHIA YU

 地址 Endereço : 中國台灣台北市士林區芝玉路二段20巷111號1樓

   1F, No. 111, Ln. 20, Sec. 2, Zhichu Rd., Shilin Dist., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、黃色、紅色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/069056

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : SAM APM

 地址 Endereço : 3 rue de 1’Industrie, 98000 Monaco, Principauté de Monaco

 國籍 Nacionalidade : 摩納哥 Monegasca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶、首飾；寶石；鐘錶、計時儀器。（全屬第14類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色、白色，如圖所示。 

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

2012/03/02 30659 摩納哥 Mónaco

[210] 編號 N.º : N/069057

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/29

[730] 申請人 Requerente : GAP (ITM) INC.

 地址 Endereço : 2 Folsom Street, San Francisco, California 94105, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; 

peles de animais; malas, maletas e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e 

bengalas; chicotes e selaria; sacos de transporte, sacos de lona de grande tamanho para 

transporte de embrulhos («tote bags»), sacos de desporto, sacos de lona de abertura que 

se fecha com cordões, mochilas, carteiras, bolsas e bolsas para bicicletas, sacos de equipa-

mento, malas de mão e de senhora, sacos para bicicletas, sacos para fraldas, sacos de praia, 

pastas de documentos, estojos para cartões, porta-chaves e carteiras, sacos para compras; 

carteiras, malas de viagem, conjuntos de viagem, porta-moedas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069058

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/08/28 85/714,373 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/069059

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apos-

tas.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/08/28 85/714,374 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/069060

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : 陳明理

   Chan Meng Lei

 地址 Endereço : 澳門提督馬路43號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務，廣告，戶外廣告，電視廣告，電視商業

廣告，電台廣告，電台商業廣告，郵購型錄廣告，傳播媒體廣告時段租賃，廣告宣傳，樣品分

發，張貼廣告，為他人促銷產品服務；電腦網路線上廣告，商品現場示範，廣告宣傳本出版，為

他人提供促銷活動，為零售目的在通訊媒體上展示商品，商店櫥窗裝飾，商店擺設設計，代理

國內外廠商各種產品之經銷，為其他企業採購商品及服務，協助企業對外採購服務，開發票

服務，電腦資料庫管理，對購物訂單提供行政處理服務，企業經營協助，電視牆租賃，廣告牆

租賃，電子廣告看板租賃，為工商企業籌備商展服務，為工商企業籌備展示會服務，為工商企

業籌備博覽會服務，籌備商業性或廣告目的性的展示會，籌備商業性或廣告目的性的展銷會，

百貨公司，超級市場，便利商店，購物中心，郵購，電視購物，網路購物，為消費者提供商品資

訊及購物建議服務，量販店，百貨商店，農產品零售批發，飲料零售批發，化妝品零售批發，

藥物零售批發，西藥零售批發，中藥零售批發，營養補充品零售批發，醫療器材及醫療用材料

零售批發，食品零售批發，嬰兒用品零售批發，婦嬰用品零售批發，販賣機租賃，菸酒零售批

發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069061

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : 陳明理

   Chan Meng Lei

 地址 Endereço : 澳門提督馬路43號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務，廣告，戶外廣告，電視廣告，電視商業

廣告，電台廣告，電台商業廣告，郵購型錄廣告，傳播媒體廣告時段租賃，廣告宣傳，樣品分

發，張貼廣告，為他人促銷產品服務；電腦網路線上廣告，商品現場示範，廣告宣傳本出版，為

他人提供促銷活動，為零售目的在通訊媒體上展示商品，商店櫥窗裝飾，商店擺設設計，代理

國內外廠商各種產品之經銷，為其他企業採購商品及服務，協助企業對外採購服務，開發票

服務，電腦資料庫管理，對購物訂單提供行政處理服務，企業經營協助，電視牆租賃，廣告牆

租賃，電子廣告看板租賃，為工商企業籌備商展服務，為工商企業籌備展示會服務，為工商企

業籌備博覽會服務，籌備商業性或廣告目的性的展示會，籌備商業性或廣告目的性的展銷會，

百貨公司，超級市場，便利商店，購物中心，郵購，電視購物，網路購物，為消費者提供商品資

訊及購物建議服務，量販店，百貨商店，農產品零售批發，飲料零售批發，化妝品零售批發，

藥物零售批發，西藥零售批發，中藥零售批發，營養補充品零售批發，醫療器材及醫療用材料

零售批發，食品零售批發，嬰兒用品零售批發，婦嬰用品零售批發，販賣機租賃，菸酒零售批

發。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069062

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Rosette Kabushiki Kaisha, also trading as Rosette Co., Ltd.

 地址 Endereço : 26 – 10, Higashi Shinagawa 3 – chome, Shinagawa – ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069063

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : BANANA REPUBLIC (ITM) INC.

 地址 Endereço : 2 Folsom Street, San Francisco, California 94105, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; 

peles de animais; malas, maletas e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e 

bengalas; chicotes e selaria; sacos de transporte, sacos de lona de grande tamanho para 

transporte de embrulhos («tote bags»), sacos de desporto, sacos de lona de abertura que 

se fecha com cordões, mochilas, carteiras, bolsas e bolsas para bicicletas, sacos de equipa-

mento, malas de mão e de senhora, sacos para bicicletas, sacos para fraldas, sacos de praia, 

pastas de documentos, estojos para cartões, porta-chaves e carteiras, sacos para compras; 

carteiras, malas de viagem, conjuntos de viagem, porta-moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069064

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : H.J. Heinz Company

 地址 Endereço : One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos e bebidas para crianças e doentes; alimentos e bebidas dietéticas; preparações 

medicinais e farmacêuticas; e essências em pó, concentradas e outras preparações para fa-

zer bebidas, incluídas nesta classe.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069065

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : H.J. Heinz Company

 地址 Endereço : One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, pudins de fruta, legumes, geleias, sopas, pickles e alimentos na classe 29.ª 

feitos na totalidade ou principalmente feitos de qualquer um dos produtos anteriormente 

descritos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069066

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : H.J. Heinz Company

 地址 Endereço : One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Pudins; mostarda, pimenta, vinagre, ketchup, caldo de carne; molhos, condimentos, molho 

para salada; maionese; maionese com pickles; pizza, aperitivos; refeições preparadas; ali-

mentos e bebidas na classe 30.ª feitos na totalidade ou principalmente feitos de qualquer 

um dos produtos anteriormente descritos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069067

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : H.J. Heinz Company

 地址 Endereço : One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Sumos de fruta; sumos de legumes; extractos de fruta; limonada; xaropes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069068

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30
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[730] 申請人 Requerente : H.J. Heinz Company

 地址 Endereço : One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos e bebidas para crianças e doentes; alimentos e bebidas dietéticas; preparações 

medicinais e farmacêuticas; e essências em pó, concentradas e outras preparações para fa-

zer bebidas, incluídas nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069069

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : H.J. Heinz Company

 地址 Endereço : One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, pudins de fruta, legumes, geleias, sopas, pickles e alimentos na classe 29.ª 

feitos na totalidade ou principalmente feitos de qualquer um dos produtos anteriormente 

descritos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069070

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : H.J. Heinz Company

 地址 Endereço : One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Pudins; mostarda, pimenta, vinagre, ketchup, caldo de carne; molhos, condimentos, molho 

para salada; maionese; maionese com pickles; pizza, aperitivos; refeições preparadas; ali-

mentos e bebidas na classe 30.ª feitos na totalidade ou principalmente feitos de qualquer 

um dos produtos anteriormente descritos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069071

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : H.J. Heinz Company

 地址 Endereço : One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Sumos de fruta; sumos de legumes; extractos de fruta; limonada; xaropes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069072

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA MOONSTAR ( also trading as MOONSTAR COMPANY)

 地址 Endereço : 60, Shirayama-Machi, Kurume-Shi, Fukuoka-Ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069073

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : 燕窩農莊（集團）澳門有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸冼星海大馬路249號恒基花園地下S鋪 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 乾燕窩。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，藍色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/069074

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : 燕窩農莊（集團）澳門有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸冼星海大馬路249號恒基花園地下S鋪 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 龜苓膏，罐頭燕窩。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，藍色，黑色如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/069075

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Ferrum Ltd.

 地址 Endereço : Bahnstr. 18,5102 Rupperswil, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas para a indústria de processamento de alimentos; centrífugas para filtração conti-

nua e descontinua.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069076

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；全屬第5類。

   Preparados farmacêuticos; tudo incluído na Classe 5.ª

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, preto, verde, branco, castanho, dourado e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/069077

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；全屬第5類。

   Preparados farmacêuticos; tudo incluído na Classe 5.ª

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, preto, tons de verde, branco, castanho, dourado e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/069078

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；全屬第5類。

   Preparados farmacêuticos; tudo incluído na Classe 5.ª
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, preto, verde, branco, castanho e dourado.

[210] 編號 N.º : N/069079

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；全屬第5類。

   Preparados farmacêuticos; tudo incluído na Classe 5.ª

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, preto, tons de verde, branco, castanho, dourado e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/069080

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；全屬第5類。

   Preparados farmacêuticos; tudo incluído na Classe 5.ª

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de vermelho, dourado e preto.
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[210] 編號 N.º : N/069081

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；全屬第5類。

   Preparados farmacêuticos; tudo incluído na Classe 5.ª

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde, vermelho, dourado e preto.

[210] 編號 N.º : N/069082

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；全屬第5類。

   Preparados farmacêuticos; tudo incluído na Classe 5.ª

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e preto.

[210] 編號 N.º : N/069083

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；全屬第5類。

   Preparados farmacêuticos; tudo incluído na Classe 5.ª



N.º 27 — 3-7-2013  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9605

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, azul e dourado.

[210] 編號 N.º : N/069084

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : EBM CO., LTD.

 地址 Endereço : 29-3, Jingumae 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos e artigos de toilete; sabonetes e detergentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069085

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : EBM CO., LTD.

 地址 Endereço : 29-3, Jingumae 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Salões de beleza; salões de cabeleireiro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069086

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : MARS, INCORPORATED

 地址 Endereço : 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz; massa; massa instantânea; refeições feitas predominantemente de arroz, massa ou 

massa instantânea; cereais e preparados de cereais; confeitos não medicinais; produtos de 

chocolate; pastelaria; bolos; biscoitos; bolachas; bolachas de água e sal; tostas; sobremesas; 

sobremesas frias; mousses; sorvetes; coberturas de sobremesa; pão; pastelaria; alcaparras; 

pastas doces para pôr no pão (sweet spreads); mel; melaço; xarope de ácer; pastas picantes 

para pôr no pão (savoury spreads); mostardas; aperitivos; pastas de extracto de levedura 

para pôr no pão (yeast extract spreads); salgadinhos; refeições preparadas e constituintes 
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para refeições; molhos; ketchup; molho de tomate; molho de worcestershire; molho de 

menta; molho para churrasco; molho de carne; molhos para culinária; molhos para massa 

e arroz; temperos para salada; vinagre; vinagrete; maionese; petiscos; ervas; especiarias e 

condimentos; aromas; marinadas; condimentos; cuscuz; molhos de salsa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069087

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : MARS, INCORPORATED

 地址 Endereço : 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz; massa; massa instantânea; refeições feitas predominantemente de arroz, massa ou 

massa instantânea; cereais e preparados de cereais; confeitos não medicinais; produtos de 

chocolate; pastelaria; bolos; biscoitos; bolachas; bolachas de água e sal; tostas; sobremesas; 

sobremesas frias; mousses; sorvetes; coberturas de sobremesa; pão; pastelaria; alcaparras; 

pastas doces para pôr no pão (sweet spreads); mel; melaço; xarope de ácer; pastas picantes 

para pôr no pão (savoury spreads); mostardas; aperitivos; pastas de extracto de levedura 

para pôr no pão (yeast extract spreads); salgadinhos; refeições preparadas e constituintes 

para refeições; molhos; ketchup; molho de tomate; molho de worcestershire; molho de 

menta; molho para churrasco; molho de carne; molhos para culinária; molhos para massa 

e arroz; temperos para salada; vinagre; vinagrete; maionese; petiscos; ervas; especiarias e 

condimentos; aromas; marinadas; condimentos; cuscuz; molhos de salsa.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, vermelho, branco, cinzento e castanho.

[210] 編號 N.º : N/069088

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : 鉅記食品有限公司

   COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門大三巴街24A及24B興華樓地下 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 糖、麵粉及穀類製品、糕點、鮮酵母、發酵母、食鹽。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069089

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Advance Magazine Publishers Inc.

 地址 Endereço : Four Times Square, New York, New York 10036, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aplicação de software descarregável para computador para uso em conexão com telefones 

inteligentes («smartphones»), computadores em formato placa («computadores tablet») e 

outros aparelhos electrónicos digitais portáteis e de bolso, nomeadamente software interac-

tivo para aceder, visualizar, carregar e descarregar estatísticas de golf, materiais educativos 

e de instrução personalizados para golf, avaliações de cursos de golf e análises personaliza-

das de golf.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069090

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Kellen Chow

 地址 Endereço : 259-267 Meserole Street, Brooklyn, New York, 11206, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Pão; produtos de padaria; sobremesas; pastelaria e confeitaria; rolos de pão; pães franceses; 

croissants; pães redondos; pãezinhos a vapor; pães de centeio; tostas açúcaradas; queques; 

donuts; pastéis dinamarqueses; waffles; madalenas; tortas; bolos; bolos congelados; bolos 

de creme; éclairs; mousse; soufflé; tartes; pequenos bolinhos («petit fours»); chocolates; 

biscoitos; bolachas salgadas; bolachas; sanduíches; cachorros-quentes; pães redondos, crois-

sants e tortas recheados; rolos de pão com recheio; alimentos à base de farinha; farinha e 

preparados feitos de cereais; massa congelada; pastas de bolo; pães de gengibre; panquecas, 

tudo incluído na classe 30.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069091

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Kellen Chow

 地址 Endereço : 259-267 Meserole Street, Brooklyn, New York, 11206, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Servicos de venda de pão, produtos de padaria, sobremesas, pastelaria e confeitaria; servi-

ços de padaria; gestão de negócios, nomeadamente de padarias e confeitarias; publicidade 
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de padarias e confeitarias, produtos de padaria e produtos de confeitaria; administração de 

negócios de padarias e confeitarias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069092

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Tsit Wing International Company Limited

 地址 Endereço : Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Máquinas de café eléctricas; filtros de café eléctricos; cafeteiras de café eléctricas; apare-

lhos eléctricos para moagem de café para uso doméstico; torradores de café; aparelhos eléc-

tricos para fazer bebidas; aparelhos para fazer café; aparelhos com finalidades de iluminar, 

aquecer, produzir vapor, cozinhar, refrigerar, secar, ventilar, abastecer água e higienizar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069093

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Tsit Wing International Company Limited

 地址 Endereço : Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Máquinas de café eléctricas; filtros de café eléctricos; cafeteiras de café eléctricas; apare-

lhos eléctricos para moagem de café para uso doméstico; torradores de café; aparelhos eléc-

tricos para fazer bebidas; aparelhos para fazer café; aparelhos com finalidades de iluminar, 

aquecer, produzir vapor, cozinhar, refrigerar, secar, ventilar, abastecer água e higienizar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069094

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Tsit Wing International Company Limited

 地址 Endereço : Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Máquinas de café eléctricas; filtros de café eléctricos; cafeteiras de café eléctricas; apare-

lhos eléctricos para moagem de café para uso doméstico; torradores de café; aparelhos eléc-

tricos para fazer bebidas; aparelhos para fazer café; aparelhos com finalidades de iluminar, 

aquecer, produzir vapor, cozinhar, refrigerar, secar, ventilar, abastecer água e higienizar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069095

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Tsit Wing International Company Limited

 地址 Endereço : Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá; chá preto (fermentado); chá parcialmente fermentado; chá (herbário e não herbário); 

café, torrado e não torrado, não descafeínado, moído ou em grão; grãos de café; café ins-

tantâneo; bebidas não alcoólicas à base de café; pacote individual com conteúdo de mistura 

de café com açúcar e leite em pó; café em lata; folhas de chá a granel; saqueta de chá; chá 

instantâneo; bebidas não alcoólicas à base de chá; pacote individual com conteúdo de mis-

tura de chá com açúcar e leite em pó; chá com leite enlatado; pacote individual com conteúdo 

de mistura de café e chá com açúcar e leite em pó; café e chá orgânicos; bebidas não alco-

ólicas à base de chocolate; substitutos de café; essência de café; extractos de café; xarope 

concentrado aromatizado de café utilizado para confecção de comidas e bebidas; aromas 

de chá; extractos de chá; chá de frutas; bolos; chocolate; cacau; açúcar; arroz; tapioca; sagu; 

café artificial; farinhas e preparados feitos de cereais; lanches («snacks») à base de cereais; 

cereais para pequeno-almoço; pão; pastelaria; confeitaria; gelos; mel; melaço; levedura; 

fermento em pó; sal; mostarda; vinagre; molhos (condimentos); especiarias; condimen-

tos; gelados; macarrão; massa; pizzas; sanduíches; esparguete; iogurte congelado; muesli; 

macarrão instantâneo; macarrão aletria instantâneo; talharim («udon»); bebidas feitas a 

partir de chocolate; chocolate de café; molho de chocolate; xarope de chocolate; aromas de 

chocolate; extractos de chocolate; biscoitos; leite com chocolate; confeitaria de amêndoas; 

amêndoas em pó; pasta de amêndoa; xarope para comida; papas de aveia; ketchup (molho); 

molho de tomate; molho para grelhados («barbeque»); molho de pimenta; caldo de carne; 

molho de carne.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069096

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30
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[730] 申請人 Requerente : Tsit Wing International Company Limited

 地址 Endereço : Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá; chá preto (fermentado); chá parcialmente fermentado; chá (herbário e não herbário); 

café, torrado e não torrado, não descafeínado, moído ou em grão; grãos de café; café ins-

tantâneo; bebidas não alcoólicas à base de café; pacote individual com conteúdo de mistura 

de café com açúcar e leite em pó; café em lata; folhas de chá a granel; saqueta de chá; chá 

instantâneo; bebidas não alcoólicas à base de chá; pacote individual com conteúdo de mis-

tura de chá com açúcar e leite em pó; chá com leite enlatado; pacote individual com conteúdo 

de mistura de café e chá com açúcar e leite em pó; café e chá orgânicos; bebidas não alco-

ólicas à base de chocolate; substitutos de café; essência de café; extractos de café; xarope 

concentrado aromatizado de café utilizado para confecção de comidas e bebidas; aromas 

de chá; extractos de chá; chá de frutas; bolos; chocolate; cacau; açúcar; arroz; tapioca; sagu; 

café artificial; farinhas e preparados feitos de cereais; lanches («snacks») à base de cereais; 

cereais para pequeno-almoço; pão; pastelaria; confeitaria; gelos; mel; melaço; levedura; 

fermento em pó; sal; mostarda; vinagre; molhos (condimentos); especiarias; condimen-

tos; gelados; macarrão; massa; pizzas; sanduíches; esparguete; iogurte congelado; muesli; 

macarrão instantâneo; macarrão aletria instantâneo; talharim («udon»); bebidas feitas a 

partir de chocolate; chocolate de café; molho de chocolate; xarope de chocolate; aromas de 

chocolate; extractos de chocolate; biscoitos; leite com chocolate; confeitaria de amêndoas; 

amêndoas em pó; pasta de amêndoa; xarope para comida; papas de aveia; ketchup (molho); 

molho de tomate; molho para grelhados («barbeque»); molho de pimenta; caldo de carne; 

molho de carne.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069097

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : Tsit Wing International Company Limited

 地址 Endereço : Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá; chá preto (fermentado); chá parcialmente fermentado; chá (herbário e não herbário); 

café, torrado e não torrado, não descafeínado, moído ou em grão; grãos de café; café ins-

tantâneo; bebidas não alcoólicas à base de café; pacote individual com conteúdo de mistura 

de café com açúcar e leite em pó; café em lata; folhas de chá a granel; saqueta de chá; chá 

instantâneo; bebidas não alcoólicas à base de chá; pacote individual com conteúdo de mis-

tura de chá com açúcar e leite em pó; chá com leite enlatado; pacote individual com conteúdo 

de mistura de café e chá com açúcar e leite em pó; café e chá orgânicos; bebidas não alco-

ólicas à base de chocolate; substitutos de café; essência de café; extractos de café; xarope 

concentrado aromatizado de café utilizado para confecção de comidas e bebidas; aromas 
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de chá; extractos de chá; chá de frutas; bolos; chocolate; cacau; açúcar; arroz; tapioca; sagu; 

café artificial; farinhas e preparados feitos de cereais; lanches («snacks») à base de cereais; 

cereais para pequeno-almoço; pão; pastelaria; confeitaria; gelos; mel; melaço; levedura; 

fermento em pó; sal; mostarda; vinagre; molhos (condimentos); especiarias; condimen-

tos; gelados; macarrão; massa; pizzas; sanduíches; esparguete; iogurte congelado; muesli; 

macarrão instantâneo; macarrão aletria instantâneo; talharim («udon»); bebidas feitas a 

partir de chocolate; chocolate de café; molho de chocolate; xarope de chocolate; aromas de 

chocolate; extractos de chocolate; biscoitos; leite com chocolate; confeitaria de amêndoas; 

amêndoas em pó; pasta de amêndoa; xarope para comida; papas de aveia; ketchup (molho); 

molho de tomate; molho para grelhados («barbeque»); molho de pimenta; caldo de carne; 

molho de carne.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069098

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : United States Postal Service

 地址 Endereço : 475 L’Enfant Plaza, SW Washington D.C. 20260, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

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

ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspecção), de salvamento 

e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, 

regular ou controlar electricidade; aparelhos para registar, transmitir ou reproduzir som ou 

imagens; caixas para telefones móveis, capas para dispositivos electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069099

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : United States Postal Service

 地址 Endereço : 475 L’Enfant Plaza, SW Washington D.C. 20260, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

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

ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspecção), de salvamento 

e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, 

regular ou controlar electricidade; aparelhos para registar, transmitir ou reproduzir som ou 

imagens; caixas para telefones móveis, capas para dispositivos electrónicos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069100

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : United States Postal Service

 地址 Endereço : 475 L’Enfant Plaza, SW Washington D.C. 20260, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couros, produtos nessas matérias não incluídos em outras classes; 

peles de animais; arcas e bolsas de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chico-

tes, arreios e selaria; malas de mão, malas tiracolo, mochilas, malas de viagem,  carteiras, 

porta-moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069101

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : United States Postal Service

 地址 Endereço : 475 L’Enfant Plaza, SW Washington D.C. 20260, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couros, produtos nessas matérias não incluídos em outras classes; pe-

les de animais; arcas e bolsas de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, 

arreios e selaria; malas de mão, malas tiracolo, mochilas, malas de viagem, carteiras, porta-

-moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069102

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : United States Postal Service

 地址 Endereço : 475 L’Enfant Plaza, SW Washington D.C. 20260, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhoses, alfinetes e agulhas; flores arti-

ficiais; acessórios para o cabelo (ganchos para o cabelo, elásticos para o cabelo).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069103

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : United States Postal Service

 地址 Endereço : 475 L’Enfant Plaza, SW Washington D.C. 20260, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhoses, alfinetes e agulhas; flores arti-

ficiais; acessórios para o cabelo (ganchos para o cabelo, elásticos para o cabelo).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069104

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : United States Postal Service

 地址 Endereço : 475 L’Enfant Plaza, SW Washington D.C. 20260, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

de vendas a retalho em lojas; serviços de vendas a retalho via internet (online).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069105

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/30

[730] 申請人 Requerente : United States Postal Service

 地址 Endereço : 475 L’Enfant Plaza, SW Washington D.C. 20260, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório; serviços 

de vendas a retalho em lojas; serviços de vendas a retalho via internet (online).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069106

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 廣州翼獅汽車配件有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市越秀區恒福路98號2033房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 運載工具用行李架；運載工具用扭矩杆；運載工具輪平衡器；運載工具內裝飾品；汽車保險槓；

汽車減震器；陸地車輛用連槓（非馬達和引擎部件）；運載工具用擾流板；運載工具底架；運載

工具用減震彈簧。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069107

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : VELOCITY INC.

 地址 Endereço : 4-17, Akasaka 6-chome, Minato-ku, Tokyo 1070052, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Estojos e capas para telefones portáteis, peças e acessórios para telefones portáteis, tecla-

dos para computadores, ratos e almofadas para ratos, peças e acessórios para computado-

res.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069108

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : Sameway Cosmetic Company Limited

 地址 Endereço : Block D, 2/F, Wah Wing Industrial Building, 14-20 Wing Yip Street, Kwai Chung, N.T., 

Hong Kong

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

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

[511] 產品 Produtos : Hidratantes e condicionadores para os lábios, bases líquidas e em pó, bases de maquilha-

gem, toalhetes faciais impregnados com produtos cosméticos ou de toilette, toalhetes para 

remoção de maquilhagem impregnados com produtos cosméticos ou de toilette; toalhetes 

húmidos impregnados com uma loção cosmética, toalhetes não-medicinais impregnados 

para fins de toilette, cremes, loções e géis hidratantes para a pele, produtos cosméticos 

para branquear a pele, máscaras faciais e para a pele, produtos de limpeza, adstringentes e 

tónicos para a pele, máscaras para os olhos, cremes, loções e géis para os olhos, cremes de 

massagem para a pele e corpo, sabões, perfumaria, óleos essenciais, dentífricos, champôs, 

condicionadores, produtos para modelar os cabelos, produtos para cuidados capilares e 

produtos para coloração de cabelos; tudo incluído na classe 3.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069109

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : Sameway Cosmetic Company Limited

 地址 Endereço : Block D, 2/F, Wah Wing Industrial Building, 14-20 Wing Yip Street, Kwai Chung, N.T., 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Hidratantes e condicionadores para os lábios, bases líquidas e em pó, bases de maquilha-

gem, toalhetes faciais impregnados com produtos cosméticos ou de toilette, toalhetes para 

remoção de maquilhagem impregnados com produtos cosméticos ou de toilette; toalhetes 

húmidos impregnados com uma loção cosmética, toalhetes não-medicinais impregnados 

para fins de toilette, cremes, loções e géis hidratantes para a pele, produtos cosméticos 

para branquear a pele, máscaras faciais e para a pele, produtos de limpeza, adstringentes e 

tónicos para a pele, máscaras para os olhos, cremes, loções e géis para os olhos, cremes de 

massagem para a pele e corpo, sabões, perfumaria, óleos essenciais, dentífricos, champôs, 

condicionadores, produtos para modelar os cabelos, produtos para cuidados capilares e 

produtos para coloração de cabelos; tudo incluído na classe 3.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069110

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : Gaggia S.p.a.

 地址 Endereço : Via C. Gomes 16, 20124 Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Cafeteiras eléctricas para café e máquinas de café eléctricas, máquinas de café de filtro 

eléctricas, máquinas de café expresso eléctricas, filtros de café eléctricos; aparelhos eléctri-

cos para fazer bebidas quentes.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/03/02 1243044 比利時- 盧森堡- 荷蘭 Benelux

[210] 編號 N.º : N/069111

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 戴麗嫦

   TAI LAI SEONG

 地址 Endereço : 澳門氹仔布拉干薩街345號金利達花園3座輝苑27樓O室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告之批發及零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069112

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 戴麗嫦

   TAI LAI SEONG

 地址 Endereço : 澳門氹仔布拉干薩街345號金利達花園3座輝苑27樓O室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築物裝飾修理服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069113

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 戴麗嫦

   TAI LAI SEONG
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 地址 Endereço : 澳門氹仔布拉干薩街345號金利達花園3座輝苑27樓O室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告之批發及零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069114

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 戴麗嫦

   TAI LAI SEONG

 地址 Endereço : 澳門氹仔布拉干薩街345號金利達花園3座輝苑27樓O室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築物裝飾修理服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069115

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : Janine Design GmbH

 地址 Endereço : Up de Hacke 15-17, 48691 Vreden, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis, incluídos nesta classe; coberturas de cama e de mesa; lençóis de 

cama, cobertores de cama, edredões, colchas, coberturas de cama.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069116

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : LUBUDS MACAU LIMITADA

 地址 Endereço : Calçada da Igreja de S. Lázaro, n.º 8, Albergue da Santa Casa da Misericórdia

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack 

bar e serviços de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento e outros eventos sociais, serviços de comida rápida, procura 

e preparo de locais para recepção do casamento e outros eventos sociais, cocktail em re-

cepções 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, ser-

viços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados 

com o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069117

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料，香精油，化妝品，洗髮

水；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069118

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質，嬰兒食品；人用和動物用膳

食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑，

除銹劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069119

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝

置及儀器；處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的裝置和儀器；錄製、通訊、重放聲音或影像

的裝置；磁性資料載體，錄音盤；光碟，DV D盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結

構；收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機；電腦軟體；滅火器械。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069120

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金，不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶首飾，寶石；鐘錶

和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069121

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革和人造皮革，不屬別類的皮革和人造皮革製品；毛皮；箱子和旅行袋；雨傘和陽傘；手杖；

鞭和馬具。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069122

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069123

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業經營；商業管理；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069124

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 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。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069125

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務；獸醫服務；人或動物的衛生和美容服務；農業、園藝和林業服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069126

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料，香精油，化妝品，洗髮

水；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069127

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質，嬰兒食品；人用和動物用膳

食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑，

除銹劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069128

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝

置及儀器；處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的裝置和儀器；錄製、通訊、重放聲音或影像

的裝置；磁性資料載體，錄音盤；光碟，DV D盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結

構；收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機；電腦軟體；滅火器械。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069129

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金，不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶首飾，寶石；鐘錶

和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069130

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革和人造皮革，不屬別類的皮革和人造皮革製品；毛皮；箱子和旅行袋；雨傘和陽傘；手杖；

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069131

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069132

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業經營；商業管理；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069133

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069134

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務；獸醫服務；人或動物的衛生和美容服務；農業、園藝和林業服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069135

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙和紙板，不屬別類的紙和紙板製品；印刷品；裝訂用品；照片；文具；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）；包裝用塑膠物品

（不屬別類的）；印刷鉛字；印版。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069136

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業經營；商業管理；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069137

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭桂地街2-8號國際工業中心5字樓F室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069138

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : TWG Tea Company Pte Ltd

 地址 Endereço : 61 Kim Yam Road, Singapore 239362

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21
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[511] 產品 Produtos : Bules de chá, chávenas de chá e pires, jarros para leite, açucareiros e bacias, pratos, emba-

lagens para alimentos; escoadores de chá, caixas para chá, recipientes de metal para chá, 

infusores para chá, coador para chá, louça de porcelana Chinesa (excepto cutelaria), louça 

de porcelana.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069139

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : TWG Tea Company Pte Ltd

 地址 Endereço : 61 Kim Yam Road, Singapore 239362

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, secos e cozi-

nhados; gelatinas para fins alimentares, geleias, compotas; sopas, iogurtes, lacticínios; re-

feições preparadas, com predominância de carne ou vegetais; flores e folhas, sendo géneros 

alimentícios secos, cozinhados ou preservados; frutas secas, frutas silvestres secas, nozes 

secas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069140

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : TWG Tea Company Pte Ltd

 地址 Endereço : 61 Kim Yam Road, Singapore 239362

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, bebidas à base de café; chá, chá preto (chá Inglês), aromas de chá, bebidas à base 

de chá, chá aromatizado com sabor a fruta, chás de frutas, chá misturado, chá de Rooibos 

(chá vermelho), chá de ervas (para fins alimentares), chá com leite (chai tea), chá verde, 

chá verde Japonês, chá Oolong (chá Chinês), bebidas feitas com chá, chá gelado, pacotes de 

chá, extractos de chá, essências de chá; chá para infusões, especiarias; açúcar, chocolates, 

chocolate em barra, gelados comestíveis, gelados, sorvetes, sobremesas geladas, confeitos, 

bolos, maçarão (pastelaria), pastéis, bolachas, biscoitos, preparados aromáticos para pas-

telaria; temperos para alimentos (molhos); molhos (condimentos); iogurte gelado, pastelão, 

pudins, pão, pãezinhos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/069141

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : TWG Tea Company Pte Ltd

 地址 Endereço : 61 Kim Yam Road, Singapore 239362

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho, serviços de vendas a grosso e de distribuição relacionados 

com velas aromatizadas, café, bebidas à base de café, chá, chá preto (chá Inglês), chá verde, 

chá de Rooibos (chá vermelho), chá de ervas (para fins alimentares), chá com leite (chai 

tea), chá Oolong, bebidas à base de chá, chá aromatizado com sabor a fruta, chá mistura-

do, aromas de chá, chá gelado, pacotes de chá, extractos de chá, essências de chá, chá para 

infusões; especiarias; açúcar, chocolates, chocolate em barra, pastéis, gelados, gelado, so-

bremesas geladas, confeitos, bolos, maçarão (pastelaria), biscoitos, geleias, gelatinas para 

fins alimentares, compotas, flores e folhas, sendo géneros alimentícios secos, cozinhados ou 

preservados, bules de chá, chávenas de chá e pires, jarros para leite, açucareiros e bacias, 

pratos, embalagens para alimentos; escoadores de chá, caixas para chá, recipientes de metal 

para chá, infusores para chá, coador para chá, louça de porcelana Chinesa (excepto cutela-

ria), louça de porcelana, cutelaria, louça de prata, material impresso; publicações, revistas, 

menus impressos; agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos 

(excluindo o transporte dos mesmos) permitindo aos clientes uma conveniente apreciação e 

aquisição desses produtos numa loja de vendas a retalho ou armazéns de venda a grosso ou 

num distribuidor ou num portal de mercadorias gerais na rede global de comunicações ou 

a partir dum catálogo de mercadorias gerais por encomendas por correio ou por meios de 

telecomunicações; promoção online e publicidade online numa rede de computador e ser-

viços de loja de vendas a retalho; serviços de assessoria de negócios e de gestão comercial; 

serviços de aconselhamento e consultoria relacionados com serviços de apresentação para 

mercadorias; prestação de assessoria e assistência comercial na implementação e gestão de 

lojas de vendas a retalho; serviços de franquias (compra de grupos, publicidade de grupos), 

serviços de gestão de assessoria relacionados com franquias; oferta de aconselhamento 

técnico (comercial) e consultoria de gestão de negócios e assistência na implementação e 

operação de boutiques de vendas a retalho de chá e salões de chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069142

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : TWG Tea Company Pte Ltd

 地址 Endereço : 61 Kim Yam Road, Singapore 239362

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; cafés; restaurantes; salões de chá; casas 

de chá e quartos com serviços de chá; serviços de provas de chá; prestação de informações 

relacionadas com chá e sobre serviços para fornecimento de comidas e bebidas; serviços de 

franquias tudo relacionado com casas de chá e quartos para chá.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/069143

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : Amerlux, LLC

 地址 Endereço : 23 Daniel Road, Fairfield, NJ 07004, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos de iluminação e peças para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/07/09 85/671,905 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/069144

[220] 申請日 Data de pedido : 2012/08/31

[730] 申請人 Requerente : Amerlux, LLC

 地址 Endereço : 23 Daniel Road, Fairfield, NJ 07004, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos de iluminação e peças para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2012/07/09 85/671,907 美國 Estados Unidos da América

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

a seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/062936 2013/06/10 2013/06/10 博匯國際展覽（澳門）有限公司

BESTWAY INTERNATIoNAL EXHIBITIoN (MACAo) 

LTD.

35

N/062937 2013/06/10 2013/06/10 博匯國際展覽（澳門）有限公司

BESTWAY INTERNATIoNAL EXHIBITIoN (MACAo) 

LTD.

35

N/062938 2013/06/10 2013/06/10 博匯國際展覽（澳門）有限公司

BESTWAY INTERNATIoNAL EXHIBITIoN (MACAo) 

LTD.

35

N/063564 2013/06/10 2013/06/10 艾格尼絲特拉布

AGNES TRoUBLE

18

N/063725 2013/06/10 2013/06/10 艾格尼絲特拉布

AGNES TRoUBLE

03

N/064093 2013/06/10 2013/06/10 博匯國際展覽（澳門）有限公司

BESTWAY INTERNATIoNAL EXHIBITIoN (MACAo) 

LTD.

35

N/064340 2013/06/10 2013/06/10 艾格尼絲特拉布

AGNES TRoUBLE

35

N/064418 2013/06/10 2013/06/10 Sony Corporation 09

N/064419 2013/06/10 2013/06/10 Sony Corporation 10

N/064420 2013/06/10 2013/06/10 Sony Corporation 11

N/064422 2013/06/10 2013/06/10 Sony Corporation 35

N/064423 2013/06/10 2013/06/10 Sony Corporation 36

N/064424 2013/06/10 2013/06/10 Sony Corporation 37

N/064425 2013/06/10 2013/06/10 Sony Corporation 38

N/064426 2013/06/10 2013/06/10 Sony Corporation 39

N/064427 2013/06/10 2013/06/10 Sony Corporation 40

N/064429 2013/06/10 2013/06/10 Sony Corporation 42

N/064430 2013/06/10 2013/06/10 Sony Corporation 43

N/064431 2013/06/10 2013/06/10 Sony Corporation 44

N/064432 2013/06/10 2013/06/10 Sony Corporation 45

N/064727 2013/06/10 2013/06/10 艾格尼絲特拉布

AGNES TRoUBLE

35

N/064761 2013/06/10 2013/06/10 LoUIS VUITToN MALLETIER 03

N/064804 2013/06/10 2013/06/10 JoHNSoN & JoHNSoN 05

N/064839 2013/06/10 2013/06/10 LoUIS VUITToN MALLETIER 09
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/065136 2013/06/10 2013/06/10 JoHNSoN & JoHNSoN 05

N/065182 2013/06/10 2013/06/10 VPRoPERTY LIMITADA 35

N/065183 2013/06/10 2013/06/10 VPRoPERTY LIMITADA 42

N/065320 2013/06/10 2013/06/10 艾格尼絲特拉布

AGNES TRoUBLE

35

N/065795 2013/06/10 2013/06/10 深圳市倍輕鬆科技股份有限公司

Shenzhen Breo Technology Co., Ltd.

10

N/065870 2013/06/10 2013/06/10 三棵樹塗料股份有限公司 02

N/065873 2013/06/10 2013/06/10 KoKUYo CoMMERCE (SHANGHAI) Co., LTD 16

N/065874 2013/06/10 2013/06/10 KoKUYo CoMMERCE (SHANGHAI) Co., LTD 16

N/065875 2013/06/10 2013/06/10 KoKUYo CoMMERCE (SHANGHAI) Co., LTD 16

N/065876 2013/06/10 2013/06/10 KoKUYo CoMMERCE (SHANGHAI) Co., LTD 16

N/065877 2013/06/10 2013/06/10 KoKUYo CoMMERCE (SHANGHAI) Co., LTD 16

N/065878 2013/06/10 2013/06/10 KoKUYo CoMMERCE (SHANGHAI) Co., LTD 16

N/065879 2013/06/10 2013/06/10 KoKUYo CoMMERCE (SHANGHAI) Co., LTD 16

N/065880 2013/06/10 2013/06/10 KoKUYo CoMMERCE (SHANGHAI) Co., LTD 16

N/065883 2013/06/10 2013/06/10 KoKUYo CoMMERCE (SHANGHAI) Co., LTD 16

N/065887 2013/06/10 2013/06/10 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/065888 2013/06/10 2013/06/10 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/065889 2013/06/10 2013/06/10 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 10

N/065891 2013/06/10 2013/06/10 鄭彩如 05

N/065892 2013/06/10 2013/06/10 鄭彩如 29

N/065893 2013/06/10 2013/06/10 K8 S.r.l. 25

N/065894 2013/06/10 2013/06/10 CABLE NEWS NETWoRK, INC. 35

N/065895 2013/06/10 2013/06/10 CABLE NEWS NETWoRK, INC. 43

N/065900 2013/06/10 2013/06/10 BJ Acquisition LLC 35

N/065901 2013/06/10 2013/06/10 CoLoMBo VIA DELLA SPIGA S.r.l. 03

N/065902 2013/06/10 2013/06/10 CoLoMBo VIA DELLA SPIGA S.r.l. 14

N/065903 2013/06/10 2013/06/10 CoLoMBo VIA DELLA SPIGA S.r.l. 18

N/065904 2013/06/10 2013/06/10 CoLoMBo VIA DELLA SPIGA S.r.l. 20

N/065905 2013/06/10 2013/06/10 CoLoMBo VIA DELLA SPIGA S.r.l. 25

N/065906 2013/06/10 2013/06/10 Tiffany and Company 06

N/065907 2013/06/10 2013/06/10 Tiffany and Company 14

N/065908 2013/06/10 2013/06/10 香港正廣和飲料有限公司

HoNG KoNG AQUARIUS BEVERAGE BUSINESS 

LIMITED

32
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/065909 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

01

N/065910 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

06

N/065911 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

07

N/065912 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

09

N/065913 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

19

N/065914 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

35

N/065915 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

37

N/065916 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

39

N/065917 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro UP C o M PA N Y 

LIMITED

40

N/065918 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

42

N/065919 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

01

N/065920 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

06

N/065921 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

07

N/065922 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

09
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N/065923 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

35

N/065924 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

37

N/065925 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

39

N/065926 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

40

N/065927 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

42

N/065928 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

01

N/065929 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

06

N/065930 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

07

N/065931 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro UP C o M PA N Y 

LIMITED

09

N/065932 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

19

N/065933 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

35

N/065934 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

37

N/065935 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

39

N/065936 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

40
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N/065937 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

42

N/065938 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

01

N/065939 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

06

N/065940 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

07

N/065941 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

09

N/065942 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

19

N/065943 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

35

N/065944 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

37

N/065945 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro UP C o M PA N Y 

LIMITED

39

N/065946 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

40

N/065947 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

42

N/065948 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

01

N/065949 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

06

N/065950 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

07



N.º 27 — 3-7-2013  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9633

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/065951 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

09

N/065952 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

19

N/065953 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

35

N/065954 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

37

N/065955 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

39

N/065956 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

40

N/065957 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

42

N/065958 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

01

N/065959 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro UP C o M PA N Y 

LIMITED

06

N/065960 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

07

N/065961 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

09

N/065962 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

19

N/065963 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

35

N/065964 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

37
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N/065965 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

39

N/065966 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

40

N/065967 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

42

N/065968 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

19

N/065969 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

19

N/065970 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

01

N/065971 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

06

N/065972 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

07

N/065973 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro UP C o M PA N Y 

LIMITED

09

N/065974 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

19

N/065975 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

35

N/065976 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

37

N/065977 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

39

N/065978 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

40
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N/065979 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

42

N/065980 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

01

N/065981 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

06

N/065982 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

07

N/065983 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

09

N/065984 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

19

N/065985 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

35

N/065986 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

37

N/065987 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro UP C o M PA N Y 

LIMITED

39

N/065988 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

40

N/065989 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

42

N/065990 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

01

N/065991 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

06

N/065992 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

07
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N/065993 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

09

N/065994 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

19

N/065995 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

35

N/065996 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

37

N/065997 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

39

N/065998 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

40

N/065999 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

42

N/066000 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

01

N/066001 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro UP C o M PA N Y 

LIMITED

06

N/066002 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

07

N/066003 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

09

N/066004 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

19

N/066005 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

35

N/066006 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

37
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N/066007 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

39

N/066008 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

40

N/066009 2013/06/10 2013/06/10 建華管樁集團有限公司

J I A N H UA C o N C R ET E P I L E G Ro U P C o M PA N Y 

LIMITED

42

N/066010 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066011 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066012 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066013 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066014 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066015 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066021 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066022 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066024 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066028 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066030 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066031 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066032 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066033 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066034 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066035 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066036 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066042 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066043 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066046 2013/06/10 2013/06/10 王禎 33

N/066048 2013/06/10 2013/06/10 飛雕電器集團有限公司

FEIDIAo ELECTRICAL APPLIANCES GRoUP Co., LTD. 

09

N/066049 2013/06/10 2013/06/10 飛雕電器集團有限公司

FEIDIAo ELECTRICAL APPLIANCES GRoUP Co., LTD. 

11

N/066054 2013/06/10 2013/06/10 J. Choo Limited 03
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部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

編號 N.º N/064421

註冊日期 Data de registo 2013/06/11

批示日期 Data de despacho 2013/06/11

權利人 Titular Sony Corporation

分類 Classe 28

根據第216條，結合第204條的規定，拒絕“玩具”產品的註冊，但批給其餘產品的商標註冊申請。

Foi recusado o produto «brinquedos», mas foram concedidos o registo de marca para os restantes produtos constantes do 

pedido, nos termos do art.º 216.º, conjugado com o art.º 204.º

編號 N.° N/064428

註冊日期 Data de registo 2013/06/11

批示日期 Data de despacho 2013/06/11

權利人 Titular Sony Corporation

分類 Classe 41

根據第216條，結合第204條的規定，拒絕“提供培訓；教育服務；娛樂”服務的註冊，但批給其餘服務的商標註冊申請。

Foram recusados os serviços «Prestação de formação; serviços educacionais; diversão», mas foram concedidos o registo de 

marca para os restantes serviços constantes do pedido, nos termos do art.º 216.º, conjugado com o art.º 204.º

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/064877 2013/06/11 馮懷芳 25 第9條第1款c）項，結合第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/064878 2013/06/11 馮懷芳 25 第9條第1款c）項，結合第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/064879 2013/06/11 秦皇島天馬酒業有限公司 33 第9條第1款c）項，結合第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/065291 2013/06/05 李世全 28 第214條第1款a）項及第214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, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º
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申請之拒絕

Recusa de pedidos

編號

N.º

遞交日期

Data de

apresentação

批示日期

Data de

despacho

其他行為之性質

Natureza de 

outros actos

權利人/申請人

Titular/Requerente

備註

observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

P/005893

(5752-M)

2012/02/10 2013/06/07 續期 

Renovacao

CoRESA - 

CoNSERVEIRoS 

REUNIDoS, S.A.

第9條第1款e）項，結合第218條第2款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o n.º 2 do art.º 218.º

P/006647

(6434-M)

2012/02/24 2013/06/07 續期

Renovacao

RoGER & 

GALLET, S.A.

第9條第1款e）項。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/002357

(2253-M)

P/004463

(4332-M)

P/009767

(9940-M)

P/009768

(9941-M)

P/009953

(10063-M)

P/009954

(10064-M)

P/009955

(10062-M)

P/009957

(10059-M)

P/013020

(12904-M)

P/013021

(12905-M)

P/013022

(12906-M)

P/013023

(12907-M)

P/013334

(13217-M)

P/014994

(14887-M)

P/014995

(14888-M)

P/015099

(15007-M)

P/015413

(15336-M)

P/015443

(15370-M)

N/004429 N/004461 N/004467

N/004468 N/004470 N/004471 N/004495 N/004526 N/004531 N/004532

N/004533 N/004534 N/004535 N/004536 N/004537 N/004538 N/004567

N/004625 N/004626 N/005067 N/005068 N/005081 N/016006 N/016374

N/016376 N/016440 N/016441 N/016442 N/016443 N/016445 N/016446

N/016449 N/016451 N/016456 N/016457 N/016458 N/016459 N/016460

N/016461 N/016462 N/016463 N/016464 N/016465 N/016466 N/016467

N/016472 N/016473 N/016474 N/016475 N/016476 N/016477 N/016478

N/016479 N/016480 N/016481 N/016482 N/016483 N/016488 N/016489

N/017699 N/018206 N/018427 N/018447 N/018448 N/019436 N/019437

N/019441 N/019443 N/019445 N/019446 N/019447 N/019448 N/019449

N/019450 N/019461 N/019463 N/019465 N/019466 N/019467 N/019468

N/019469 N/019470 N/019569 N/019570 N/019885 N/019886 N/019887

N/019888 N/019889 N/019890 N/019891 N/019893 N/019894 N/020084

N/020085 N/020086 N/020106 N/020107 N/020129 N/020130 N/020185
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編號

N.º

N/020189 N/020190 N/020191 N/020192 N/020193 N/020194 N/020195

N/020196 N/020197 N/020207 N/020254 N/020256 N/020276 N/020277

N/020278 N/020370 N/020371 N/020372 N/020373 N/020374 N/020415

N/020616 N/020617 N/020618 N/020680 N/021109 N/021110 N/021111

N/021112 N/021113 N/021114 N/021115 N/021116 N/021117 N/021118

N/021119 N/021210 N/021492 N/021704 N/021705 N/021706 N/021707

N/021708 N/021709 N/021923 N/021969 N/021970 N/021971 N/021982

N/021983 N/021984 N/022187 N/022188 N/022292 N/022293 N/022294

N/022334 N/022335 N/022663 N/022664 N/022665 N/022666 N/022667

N/022668 N/022669 N/022670 N/022671 N/022672 N/022673 N/022674

N/022675 N/022676 N/022677 N/022678 N/022679 N/022680 N/022681

N/022682 N/022683 N/022684 N/022685 N/022686 N/022687 N/022688

N/022689 N/022705 N/022706 N/022707 N/022759 N/022760 N/022761

N/022762 N/022763 N/022764 N/022861 N/022887 N/022888 N/022889

N/023016 N/023017

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/003580

(3451-M)

2013/06/05 轉讓

Transmissão

ALWAYS GAIN 

HoLDINGS 

LIMITED, uma 

sociedade organizada 

e existindo segundo as 

leis das Ilhas Virgem 

Britânicas

S U P E R J U M B o H o L D I N G S 

LIMITED, com sede em P.o. Box 

957, offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

P/003581

(3452-M)

P/003582

(3453-M)

P/003583

(3454-M)

P/003584

(3455-M)

P/003585

(3456-M)

2013/06/05 轉讓

Transmissão

ALWAYS GAIN 

HoLDINGS 

LIMITED

S U P E R J U M B o H o L D I N G S 

LIMITED, com sede em P.o. Box 

957, offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

N/003654

N/003655

2013/05/30 轉讓

Transmissão

DFS Group L.P. DFS Group Limited, com sede em 77 

Mody Road, 8th Floor, Tsimshatsui 

East, Kowloon, Hong Kong

N/012040 2013/05/30 更改地址

Modificação de 

sede

世通系統有限公司

SEITo SYSTEMS 

LTD.

8/F, Texwood Plaza, 6 How Ming 

street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/020207 2013/06/05 更改地址

Modificação de 

sede

Endo Lighting Corp. 6-19, Hommachi 1-chome, Chuo-ku, 

osaka-shi, osaka, Japan

N/020370

N/020371

N/020372

N/020373

2013/06/06 更改地址

Modificação de 

sede

FRIESLAND Brands 

BV

Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, 

the Netherlands

N/021923 2013/05/30 更改地址

Modificação de 

sede

CESL ASIA - 

Investimentos e 

Serviços, S.A.

Av e n i d a C o m e rc i a l  d e M a c a u, 

n. o s 251A-30 1, A I A To w e r, 12.º  

andar, Macau

N/032811 2013/05/30 轉讓

Transmissão

DFS Group L.P. DFS Group Limited, com sede em 77 

Mody Road, 8th Floor, Tsimshatsui 

East, Kowloon, Hong Kong

N/033735

N/033736

2013/06/05 轉讓

Transmissão

Glaxo Wellcome 

Manufacturing Pte 

Ltd.

G l a x o S m i t h K l i n e I n t e l l e c t u a l 

Property Limited, com sede em 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, England

N/037410

N/037411

2013/06/04 使用許可

Licença de 

exploração

意大利吉諾斯有限公

司

GIANVITo 

RoSSI S.R.L. 

UNIPERSoNALE

吉吉爾有限公司

GGR S.R.L. UNIPERSoNALE

N/038016

N/038017

N/041856

N/041857

2013/05/30 轉讓

Transmissão

DFS Group L.P. DFS Group Limited, com sede em 77 

Mody Road, 8th Floor, Tsimshatsui 

East, Kowloon, Hong Kong

N/043137 2013/05/30 更改認別資料

Modificação de 

identidade

東莞市快意電梯有限

公司

IFE ELEVAToR 

(DoNGGUAN) Co., 

LTD

快意電梯股份有限公司

IFE ELEVAToRS Co., LTD.

2013/05/30 更改地址

Modificação de 

sede

快意電梯股份有限公

司

IFE ELEVAToRS 

Co., LTD.

中國廣東省東莞市清溪鎮謝坑村金龍

工業區

Jinlong Rd., Jinlong Industrial Zone, 

Qingx i, Dongguan, Guangdong, 

China

N/043614 2013/05/30 轉讓

Transmissão

DFS Group L.P. DFS Group Limited, com sede em 77 

Mody Road, 8th Floor, Tsimshatsui 

East, Kowloon, Hong Kong

N/049104 2013/06/05 轉讓

Transmissão

4G Innovations, LLC Smart Bar China LLC, com sede 

em 796 Tek Drive, Suite 100 Crystal 

Lake, IL 60014, United States

N/049773

N/049774

N/049775

N/049776

N/049777

N/049778

2013/05/28 轉讓

Transmissão

Alibaba.com Limited Alibaba Group Holding Limited, com 

sede em Fourth Floor, one Capital 

Place, P.o. Box 847, George Town, 

Grand Cayman, Cayman Islands
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/051026 2013/05/30 轉讓

Transmissão

DFS Group L.P. DFS Group Limited, com sede em 77 

Mody Road, 8th Floor, Tsimshatsui 

East, Kowloon, Hong Kong

N/051113 2013/06/05 轉讓

Transmissão

Bristol-Myers Squibb 

Company

EMCURE PHARMACEUTICALS 

LIMITED, com sede em Emcure 

House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, Pune 

- 411 026, India

N/052558

N/052559

2013/05/30 轉讓

Transmissão

BD BAGGIES LTD. G. & G. S.R.L., com sede em Via C.A. 

Pizzardi, 50 - 40138 Bologna, Italy

N/052579 2013/05/30 轉讓

Transmissão

SCL IP Holdings, LLC Las Vegas Sands Corp., com sede em 

3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

N/052579

N/052939

N/052940

N/052941

N/052942

N/052943

N/052944

N/052945

N/052946

N/052947

N/053794

N/053795

N/053796

N/053797

N/053798

N/053799

N/053848

N/053870

N/053871

N/053872

N/053873

N/053874

N/053875

N/053983

N/053984

N/054498

N/055981

N/055982

2013/05/30 使用許可

Licença de 

exploração

Las Vegas Sands Corp. Las Vegas Sands, LLC

2013/05/30 使用再許可

Sublicença de 

exploração

Las Vegas Sands, LLC SCL IP Holdings, LLC

2013/05/30 使用再許可

Sublicença de 

exploração

SCL IP Holdings, LLC Venetian Macau, S.A., em inglês 

Venetian Macau Limited

2013/05/30 使用再許可

Sublicença de 

exploração

SCL IP Holdings, LLC Venetian oriente, Limitada, em inglês 

Venetian orient Limited

2013/05/30 知識產權權利出質

之給付

Foram dados em 

penhor os direitos 

de Propriedade 

Intelectual

Venetian Macau, S.A., 

em inglês Venetian 

Macau Limited

Bank o f Ch ina L imi ted, Macau 

Branch

2013/05/30 知識產權權利出質

之給付

Foram dados em 

penhor os direitos 

de Propriedade 

Intelectual

Venetian oriente, 

Limitada, em inglês 

Venetian orient 

Limited

Bank o f Ch ina L imi ted, Macau 

Branch

2013/05/30 使用再許可

Sub-licença de 

exploração

SCL IP Holdings, LLC Venet ian Cota i, S.A., em ing lês 

Venetian Cotai Limited

2013/05/30 知識產權權利出質

之給付

Foram dados em 

penhor os direitos 

de Propriedade 

Intelectual

Venetian Cotai, S.A., 

em inglês Venetian 

Cotai Limited

Bank o f Ch ina L imi ted, Macau 

Branch
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/056796

N/056797

2013/05/30 轉讓

Transmissão

BD BAGGIES LTD. G. & G. S.R.L., com sede em Via C.A. 

Pizzardi, 50 - 40138 Bologna, Italy

N/056972

N/056973

N/056974

N/056975

N/056976

N/056977

N/056978

N/056979

N/056980

N/056981

N/058604

N/060561

2013/06/04 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Constellation Wines 

U.S., Inc.

Constellation Brands U.S. operations, 

Inc.

N/062316

N/062317

N/062318

N/062319

N/062320

N/062321

N/062322

N/062323

N/062324

N/062325

N/062326

N/062327

N/062328

N/062329

N/062330

N/062331

2013/06/04 更改認別資料

Modificação de 

identidade

株式會社山武

YAMATAKE 

CoRPoRATIoN

阿自倍爾株式會社

AZBIL CoRPoRATIoN

2013/06/04 更改地址

Modificação de 

sede

株式會社山武

YAMATAKE 

CoRPoRATIoN

日本東京都千代田區丸內二丁目7番3

號

2-7-3 M a r u n o u c h i, C h i y o d a-k u, 

Tokyo, Japan

N/065220 2013/06/05 轉讓

Transmissão

Glaxo Wellcome 

Manufacturing Pte Ltd

G l a x o S m i t h K l i n e I n t e l l e c t u a l 

Property Limited, com sede em 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, England

合議庭裁判

Decisões por acórdão

編號

N.º

生效日期

Data de  

vigência

權利人

Titular

類別

Classe

N/037758 2013/05/21 威尼斯人路氹股份有限公司

VENETIAN CoTAI, S.A., VENETIAN CoTAI LIMITED

43

 根據中級法院2013年5月2日之合議庭裁判，並於2013年5月21日已轉為確定裁決，裁定上訴理由不成立，維持上訴所針對之

判決，並命令拒絕有關的商標之註冊。

  Por acórdão de 2 de Maio de 2013, do Tribunal de Segunda Instância, que transitou em julgado no dia 21 de Maio de 2013, 

o Tribunal decidiu negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida e determinado-se a recusa do registo da 

marca em causa.

判決決定

Decisões por sentença

編號

N.º

生效日期

Data de  

vigência

權利人

Titular

類別

Classe

N/054647 2013/05/06 CERTIS CISCo SECURITY PTE LTD 09

 根據於2013年4月18日初級法院之判決，並於2013年5月6日已轉為確定判決，裁定上訴理由成立，廢止被上訴之批示， 並命

令作出有關的商標註冊。

 Por sentença do Tribunal Judicial de Base, de 18 de Abril de 2013, que transitou em julgado no dia 6 de Maio de 2013, foi con-

cedido provimento ao recurso, revogando-se o despacho recorrido e determinando-se o registo da marca em causa.
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放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/054192 2013/06/05 湛江市眾榮電器有限公司 11

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

權利人

Titular

宣布失效申請人

Requerente da declaração de caducidade

N/000530 2013/06/03 Japan Tobacco, Inc. Philip Morris Brands Sàrl

聲明異議

Reclamação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

oponente

N/065881 2013/05/20 KoKUYo CoMMERCE (SHANGHAI) Co., 

LTD

The Chancel lor Masters and Scholars of 

the University of oxford, trading as oxford 

University Press

N/066081 2013/06/03 MARS, INCoRPoRATED GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

N/066081 2013/06/03 MARS, INCoRPoRATED UA CINEMA CIRCUIT LIMITED

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第二百四十三條及第二百四十四條的規定，公佈下

列在澳門特別行政區提出的營業場所之名稱及標誌登記申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a seguir 

se publica(m) o(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento na RAEM e, a partir da data da publicação deste 

aviso, começa a contar-se o prazo de dois meses para apresentação de reclamações.
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編號 N.º : E/000182

申請日 Data de pedido : 2013/05/28

申請人 Requerente : 佳盈利餐飲管理有限公司

   BRIGHT PRoSPER GESTÃo DE CATERING CoMPANHIA LIMITADA

地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓P-V室

   Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifício Nam Fong, 2.º andar, P-V, Macau

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

行業 Actividade : 餐飲服務；售賣日式拉麵、日式燒烤、日式美食服務；自助餐廳服務；提供餐飲服務；茶室服務

及酒吧服務；小食店服務；咖啡室服務；外賣服務。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 如提交圖樣所示的紅色、黑色及咖啡色。 

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下

列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a 

seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

附註

Averbamento

編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

D/000563

D/000564

D/000565

D/000567

D/000568

D/000652

D/000653

D/000654

D/000655

D/000656

D/000657

D/000673

D/000674

D/000675

D/000676

D/000836

D/000837

D/000838

2013/06/03 轉讓

Transmissão

Nokia Corporation Vertu Corporation Limited, com 

sede em Beacon Hill Road, Church 

Crookham, Hampshire GU52 8DY, 

United Kingdom
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編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

D/000839

D/000840

D/000841

D/000842

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», a seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) 

despacho(s) de pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo diplo-

ma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data 

desta publicação.

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21] 編號 N.º  : J/001040

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/03/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 三菱重工業株式會社

   MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

 地址 Endereço  : 16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 冨谷祐史 Yuji ToMITANI, 平井潤 Jun HIRAI, 井上幸一 Koichi INoUE, 坂野茂 Shigeru 

BANNo 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200910160248.3 2009/07/31 CN 101793300B 2013/02/13

[51] 分類 Classificação  : F16F1/20, A63G27/00

[54] 標題 Título  : 減振裝置及觀光車。

   Amortecedor de vibração e veículo de turismo.

[57] 摘要 Resumo  : 提供一種減振裝置及觀光車，能够使減振裝置主體緊凑化，同時確保所需的振動衰減能力。減

振裝置（1）具有一對減振體（10）。一對減振體（10）經由振動輸入部件（11）安裝在減振對象

上。減振體（10）由相對配置的一對彈簧部件（13）夾持黏彈性體（14）而構成。此外，構成減振

體（10）的一對彈簧部件（13）彼此在其一端部（T1）側通過螺栓（12B）及螺母（12N）結合，在

其另一端部（T2）側通過螺栓（16B）及螺母（16N）結合。振動輸入部件（11）經由螺栓（12B）

及螺母（12N）安裝在減振體（10）上，將來自鋼索（100）的振動傳遞至減振體（10）。 
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 附圖 Figura : 

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

2009/01/29 2009-018647 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001041

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/03/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 塞拉維申有限公司

   CERAVISIoN LIMITED

 地址 Endereço  : The Mansion, Bletchley Park Wilton Avenue, Bletchley Milton Keynes MK3 6EB, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 發明人 Inventor : A．S．尼特

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880103079.3 2008/11/14 CN 101790773B 2013/01/09

[51] 分類 Classificação  : H01J65/04

[54] 標題 Título  : 微波動力光源。

   Fonte de luz por energia de microondas.

[57] 摘要 Resumo  : 一種燈，包括由發光諧振器（1）、磁控管（2）和短綫調諧器（3）形成的光源。反射器（4）布置

在光源和短綫調諧器的接合處，用於將光引導成基本准直的光束（5）。發光諧振器包括石英的

內、外部封套（12、13）形成的封套（11）。存在具有各自端部盤（16、17）的圓柱形管（14、15）。

鎢絲網（18）分別夾在該管之間和該端部盤之間，網的尺寸適合向諧振器中的微波呈現一個接

地面。包括其管和端部盤的每一個封套是密封的。接地綫（18’）從網延伸到封套的外部。對於

工作微波頻率，在夾在端部盤中的金屬絲網之間的該封套的軸向長度λ/2。在封套的一個端部，

鉬驅動連接19延伸到鎢盤（20）。該鎢盤橫向於封套的軸A布置在距封套的端部處的網的1/16λ

處。該封套被填充可激發的等離子體材料，諸如稀土氣體中的少量金屬鹵化物。該圖盤用作天

綫並且經由匹配電路（3）通過磁控管（2）來驅動。 

 附圖 Figura : 

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

2007/11/16 0722548.5 英國 Reino Unido

2008/05/23 0809471.6 英國 Reino Unido

2008/08/12 0814701.9 英國 Reino Unido

2008/08/12 0814699.5 英國 Reino Unido
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[21] 編號 N.º  : J/001042

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/03/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 瑞納神經科學公司

   RINAT NEURoSCIENCE CoRP.

 地址 Endereço  : 230 E. Grand Avenue, South San Francisco, CA 94080, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : A．羅森塔爾, J．彭斯, 何維賢

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200680018904.0 2006/04/28 CN 101193914B 2013/01/23

[51] 分類 Classificação  : C07K16/18, C12N15/13, C12N15/63, A61K39/395, A61P25/28

[54] 標題 Título  : 抗β-澱粉樣肽抗體及其使用方法。

   Anticorpos dirigidos contra «amyloid-beta peptide» e seu método de utilização.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明描述抗β-澱粉樣肽的C端側的抗體以及使用這些抗體診斷和治療阿爾茨海默氏病和Aβ

肽相關疾病的方法。 

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

2005/04/29 60/676,093 美國 Estados Unidos da América

2005/08/01 60/704,818 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001043

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/02

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 諾瓦提斯醫藥股份公司

   NoVARTIS PHARMA AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[73] 權利人 Títular : 希托斯生物技術股份公司

   CYToS BIoTECHNoLoGY AG

 地址 Endereço  : Wagistrasse 25, 8952 Schlieren, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : M．F．巴赫曼, A．蒂索, R．奧特曼, R．隆得, M．施陶芬比爾, P．弗賴

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL03819734.0 2003/07/18 CN 1674934B 2013/01/02

[51] 分類 Classificação  : A61K39/385, A61K39/00, A61P25/00

[54] 標題 Título  : 含有澱粉樣β1-6抗原陣列的疫苗組合物。

   Composições de vacina contendo «amyloid beta1-6 antigen arrays».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及分子生物學、病毒學、免疫學和醫學領域。本發明提供了包含有序和重複的抗原或

抗原決定簇陣列的組合物，特別是Aβ1-6肽-VLP組合物。更具體地，本發明提供了包含病毒樣

顆粒和與其結合的至少一個Aβ1-6肽的組合物。本發明也提供了用於產生此綴合物或有序重複

陣列的方法。本發明組合物可以用於生產治療阿爾茨海默氏病的疫苗，和用作預防或治癒阿爾

茨海默氏病及有效地誘導免疫應答，特別是抗體應答的藥物。而且，在所述上下文中，本發明組

合物特別可以用於有效地誘導自身特異性免疫應答。 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2002/07/19 60/396,639 美國 Estados Unidos da América

2003/05/15 60/470,432 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001044

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 夏弗瑪斯特公司

   SHUFFLE MASTER, INC.

 地址 Endereço  : 1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 保羅．K.．舍佩爾 SCHEPER, Paul, K, 阿蒂拉．格勞澤爾 GRAUZER, Attila, 詹姆斯．V.．

凱利 KELLY, James, V., 詹姆斯．B.．斯塔索恩 STASSoN, James B., 羅納德．R.．斯旺森 

SWANSoN, Ronald R., 費拉頓．博爾布爾 BoURBoUR, Feraidoon, 特洛伊．D．納爾遜 

NELSoN, Troy D., 戴維．B.．洛佩斯 LoPEZ, David B., 馬克．L.．尤瑟洛夫 YoSELoFF, 

Mark L., 布魯克．R.．鄧恩 DUNN, R. Brooke, 厄恩斯特．布萊哈 BLAHA, Ernst, 彼得．克

倫 KRENN, Peter 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201010259539.0 2007/06/28 CN 101890227B 2013/03/06

[51] 分類 Classificação  : A63F1/12

[54] 標題 Título  : 用於遊戲場或牌室的撲克牌洗牌設備。

   Dispositivo para baralhar as cartas de póquer destinado ao parque de jogos ou sala de car-

tas.

[57] 摘要 Resumo  : 一種用於遊戲場或牌室的一種撲克牌洗牌設備被公開。該設備包含：具有一種處理器的一種撲

克牌洗牌器、其內結合有觸屏控制器的一種圖表顯示屏，所述圖表顯示屏自動顯示來自洗牌器

的信息，所述觸屏控制器能夠向處理器發送用戶輸入的數據，影響洗牌器的運行和活動。 

 附圖 Figura : 

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

2006/07/05 11/481,407 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001045

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 阿爾米雷爾有限公司

   ALMIRALL, S.A.

 地址 Endereço  : Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, Spain

 國籍 Nacionalidade  : 西班牙 Espanhola 
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[72] 發明人 Inventor : 卡洛斯．普伊格杜蘭, 恩里克．莫伊斯瓦萊斯 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880004323.0 2008/02/08 CN 101679269B 2013/02/13

[51] 分類 Classificação  : C07D215/26

[54] 標題 Título  : 作為β2腎上腺素能受體激動劑的5-（2-{[6-（2,2-二氟-2-苯基乙氧基）己基]氨基}-1-羥基乙基）

-8-羥基喹啉-2（1H）-酮的萘二磺酸鹽鹽類。

   Sa l «Napad i sy late» de «5-(2-{[6-(2,2-d i f luoro-2-phenylet hox y)hex yl]a m i no}-1-

-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1H)-one» que serve como agonista do receptor de 

«beta 2 adrenergic».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及5-（2-{[6-（2,2-二氟-2-苯基乙氧基）己基]氨基}-1-羥基乙基）-8-羥基喹啉-2（1H）-

酮的結晶體的單萘二磺酸鹽和/或半萘二磺酸鹽鹽類和其中的藥物可接受的溶劑化物。 

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

2007/02/09 P200700362 西班牙 Espanha

[21] 編號 N.º  : J/001046

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 環球娛樂株式會社

   Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço  : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 真鍋邦廣 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980103552.2 2009/01/30 CN 101933053B 2013/02/13

[51] 分類 Classificação  : G07D7/12, G07D7/06

[54] 標題 Título  : 紙張類識別裝置和紙張類識別方法。

   Dispositivo para identificação de folhas de papel e método de identificação de folhas de pa-

pel.

[57] 摘要 Resumo  : 提供一種在不增加成本的情況下，能夠識別在紙幣上形成的水印區域的真僞的紙幣識別裝置。

紙幣識別裝置具有：接受在被輸送的紙幣上所形成的水印圖像的反射光的受光部（81a）；變換

部（232），其按照包含具有明亮度的顏色信息、且以規定的大小作為一個單位的每個像素對由

受光部（81a）接受的水印圖像的反射光進行變換；和識別處理部（235），根據由變換部（232）

變換的每個像素的濃度值、和由作為基準的紙幣的水印圖像的透過光決定的每個像素的濃度

值計算相關系數，根據該相關系數識別水印圖像的真僞。 

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

2008/01/31 2008-020515 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001048

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 豐安國際有限公司

   First Gain International Limited

 地址 Endereço  : 香港上環禧利街27號富輝商業中心23樓2301室

   Room 2301, 23/F, Fu Fai Commercial Centre, 27 Hillier Street, Sheung Wan, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : 黃炳鏐 Bing Lou WoNG, 郭瑞儀 Sui Yi KWoK 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180001285.5 2011/04/15 CN 102405051B 2013/01/23

[51] 分類 Classificação  : C07K1/14, A61K35/14

[54] 標題 Título  : 一種製備高溫穩定的包含氧載體的藥物組合物的方法及其應用。

   Um método para preparação de composição farmacêutica portador de oxigénio, estável a 

alta temperatura e sua aplicação.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種高溫穩定的和高度純化的交聯的（任選地≥70%β-β交聯）的四聚體血紅蛋

白，其具有高效的氧輸送功能，所述四聚體血紅蛋白適合用於哺乳動物而不導致腎損傷和血管

收縮。將二聚體形式的血紅蛋白變性並對來自全血的紅細胞進行純化。在快速細胞裂解設備中

進行可控低滲裂解以防止白細胞的裂解。在裂解液中沒有檢測到來自白細胞的核酸和磷脂雜

質。在氧合環境中通過巰基試劑封閉活性巰基。流通柱色譜去除不同的血漿蛋白雜質。將N-乙

酰半胱氨酸加入至交聯的四聚體血紅蛋白以保持低水平的高鐵血紅蛋白。穩定的血紅蛋白保

存在帶有鋁外包裝的輸液袋中以防止氧侵入形成無活性的高鐵血紅蛋白。該產品用於組織氧

合和癌症治療。 

 附圖 Figura : 

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

2010/05/27 61/348,764 美國 Estados Unidos da América

2011/01/26 13/013,847 美國 Estados Unidos da América

2011/04/11 13/083,639 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001049

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11
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[73] 權利人 Títular : 胡利鋒 

 地址 Endereço  : 中國廣東省東莞市石龍鎮方正中路16號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 黃宇靖 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201010616102.8 2010/12/30 CN 102118494B 2013/02/13

[51] 分類 Classificação  : H04M1/02, G06F3/0489, G06F3/041

[54] 標題 Título  : 一種虛擬鍵盤顯示的手機。

   Um tipo de telemóvel que pode exibir o teclado virtual.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種虛擬鍵盤顯示的手機，包括手機本體、微處理單元、觸摸屏，僅設置五個按

鍵；觸摸屏設置於操作面的上部，五個按鍵一字排列，設置於操作面的下部；按從左往右的順

序，五個按鍵依次為接通鍵、鍵盤鍵、方向鍵、返回鍵以及退出鍵；微處理單元設置於手機本體

的內部，設置通話模塊、虛擬鍵盤模塊、方向轉換模塊、返回上級模塊以及退出模塊，分別與接

通鍵、鍵盤鍵、方向鍵、返回鍵以及退出鍵相連接，用於進行通話、在觸摸屏顯示並實現虛擬鍵

盤、方向轉換、返回上級以及退出。上述方案，通過在手機上單獨設置一鍵盤鍵，無論在任何界

面下，均可直接在觸摸屏顯示，并實現虛擬鍵盤功能，從而增強了用戶的使用效果，具有較高

的經濟價值。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/001050

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/09

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND CoMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : N．迪亞斯比佐, D．L．麥金茲, C．H．米奇, C．佩德雷加爾-特爾塞羅

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980102650.4 2009/01/13 CN 101925576B 2013/02/06

[51] 分類 Classificação  : C07D207/08, A61K31/40, A61P25/32

[54] 標題 Título  : κ-選擇性阿片受體拮抗劑。

   Antagonista do receptor de «Kappa selective opioid».

[57] 摘要 Resumo  : 用於治療酒精使用障礙戒斷以及作為獨立的共存性疾病的焦慮症和/或抑鬱或精神分裂症的式

（I）的選擇性κ阿片受體拮抗劑。 

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

2008/01/22 08380012.8 歐洲聯盟 União Europeia

2008/03/25 61/039,121 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001051

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 阿斯利康（瑞典）有限公司

   ASTRAZENECA AB

 地址 Endereço  : Sodertalje, Sweden

 國籍 Nacionalidade  : 瑞典 Sueca 

[72] 發明人 Inventor : P．D．約翰遜, A．利奇, R．W．A．盧克, Z．S．馬圖西亞克, J．J．莫里斯

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880116651.X 2008/10/09 CN 101861321B 2013/02/06

[51] 分類 Classificação  : C07D487/04, A61K31/519, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 作為蛋白激酶B抑制劑的吡咯并[2,3-D]嘧啶衍生物。

   Derivados de «pyrrolo [2,3-D] pyrimidin» que servem como inibidores de «protein kinase 

B».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及新的式（I）化合物或其鹽：其中Y,Z1,Z2,R1,R4,R5和n如說明書所述，其可用於治療

或預防通過蛋白激酶B（PK B）介導的疾病或醫學病情例如癌症。本發明還涉及包含此類化合

物的藥物組合物、使用此類化合物治療通過PKB介導的疾病的方法、以及製備式（I）化合物的

方法。 

 附圖 Figura : 

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

2007/10/11 60/979,192 美國 Estados Unidos da América

2008/04/25 61/047,862 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001052

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND CoMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : M．J．格寧, F．J．阿格賈斯-奇查羅, A．B．布諾梅倫多, P．R．馬尼南, A．M．沃肖斯基
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880024765.1 2008/07/11 CN 101743232B 2013/03/06

[51] 分類 Classificação  : C07D261/08, A61K31/42, C07D413/12, A61P3/06

[54] 標題 Título  : 調節FXR的化合物和方法。

   Compostos e métodos para modulação de FXR.

[57] 摘要 Resumo  : 通式（I）的化合物：其中各變量如這裏所定義以及它們的藥物組合物和使用方法被公開可用於

治療血脂代謝紊亂和與血脂代謝紊亂相關的疾病。 

 附圖 Figura : 

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

2007/07/16 60/949,974 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001053

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 可耐福公司

   KNAUF GIPS KG

 地址 Endereço  : Am Bahnhof 7, 97349 Iphofen, Alemanha

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 發明人 Inventor : 梅奧爾格．克雷默, 洛塔爾．舍勒, 彼得拉．福格爾, 戈施伯特．格雷貝內爾, 漢斯-烏爾里希．胡梅

爾 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880109551.4 2008/10/06 CN 101808954B 2013/01/16

[51] 分類 Classificação  : C04B14/36, C04B28/14

[54] 標題 Título  : 製備硫酸鈣/硫酸鋇基建築板材的方法。

   Método para produção de placas de construção com base em «calcium sulfate-barium sul-

fate».

[57] 摘要 Resumo  : 一種製備石膏基防輻射板的方法，包括以下步驟：提供中值粒徑為30-50μm的可定型粉狀熟石

膏；提供中值粒徑為5-15μm的粉狀硫酸鋇；將所述粉狀熟石膏與所述粉狀硫酸鋇混合；將所得

粉狀混合物與水混合從而得到0.50-0.60（w/w）的水/固比；—用常規石膏板生產設備形成石膏

板。 

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

2007/10/05 07117942.8 歐洲聯盟 União Europeia

2007/12/07 07122579.1 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/001054

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11
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[73] 權利人 Títular : 日本製藥株式會社

   NIHoN PHARMACEUTICAL Co., LTD.

 地址 Endereço  : 9-8, 1-Chome, Higashi-Kanda, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 濱脇智度, 片岡洋介, 磯田貴子 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200480018589.2 2004/06/28 CN 1893982B 2013/02/13

[51] 分類 Classificação  : A61K49/00, A61K9/107, A61K47/10, A61K47/26, A61K47/34

[54] 標題 Título  : 含有薄荷醇的製劑。

   Preparação contendo mentol.

[57] 摘要 Resumo  : 已知L-薄荷醇減輕平滑肌能動性。為了在實踐中使用L-薄荷醇作為消化道內鏡檢查中的消化

道能動性減輕劑，需要設計產生一種製劑方法，該製劑中L-薄荷醇的溶液在生產後長時間保持

穩定並且透明或很少渾濁，並且它顯示在施用時很少泡沫。向含有相對透明的具有小於100納

米的平均粒徑的L-薄荷醇乳劑的平滑肌能動性減輕劑或消化道能動性減輕劑中，還添加消泡

劑。因此，獲得一種這樣的製劑是可能的，該製劑長時間保持穩定、具有高的透光率和在填充

到容器中或局部施用例如消化道內鏡檢查術中不產生泡沫，由此有利於疾病部位的觀察。 

 附圖 Figura : 

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

2003/06/30 186493/2003 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001055

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 山東綠葉製藥有限公司 

 地址 Endereço  : 中國山東省煙台市萊山區寶源路9號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 孫考祥, 梁榮才, 劉萬卉, 王濤, 沙春潔, 王麒麟, 于宏, 郎躍武 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200910167125.2 2009/08/20 CN 101653422B 2013/03/20

[51] 分類 Classificação  : A61K9/16, A61K31/519, A61K47/34, A61P25/18

[54] 標題 Título  : 利培酮緩釋微球、其製備方法和用途。

   Microesfera de risperidona de libertação lenta, seu método de preparação e sua utilização.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種利培酮緩釋微球、其製備方法和用途。所述微球含有利培酮或9-羥基利培酮

或其鹽和未封端的丙交酯-乙交酯共聚物。本發明所提供的利培酮緩釋微球具有更高的載藥

量，體內無突釋現象、血藥濃度平穩，且無藥物釋放停滯期，可以大大減少患者的給藥頻率，減

少每次給藥體積，提高了患者的順應性，減少不良反應的發生。 
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 附圖 Figura : 

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

2008/08/20 200810139243.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001057

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/17

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 諾瓦提斯公司

   NoVARTIS AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : F．舍費爾, G．塞德爾邁爾

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200710090496.6 2004/04/15 CN 101037409B 2013/03/27

[51] 分類 Classificação  : C07D207/16, A61K31/40, A61P3/10

[54] 標題 Título  : 製備N-取代的2-氰基吡咯烷的方法。

   Método para preparação de «N-substituted 2-cyanopyrrolidines».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種製備N-（N’-取代甘氨酰基）-2-氰基吡咯烷的方法，該方法包含至少：（a）在二

甲基甲酰胺存在下，使式（V）的化合物與L-脯氨酰胺反應，其中相互獨立地，X1和X3為鹵素；

X2為鹵素、oH、o-C（=o）-CH2X3、-o-So2-（C1-8）烷基或-o-So2-（芳基），隨後（b）使所

得化合物不經分離與脫水劑反應，非必須地隨後（c）在碱存在下，使所得化合物不經分離與適

宜的胺反應，以及（d）以自由形式或酸加成鹽的形式回收所得化合物。 

 附圖 Figura : 

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

2003/04/16 0308854.9 英國 Reino Unido

2003/05/22 0311836.1 英國 Reino Unido

[21] 編號 N.º  : J/001058

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/18

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 諾瓦提斯公司

   NoVARTIS AG
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 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : Y．曹, Y．喬希 , P．李, M．普迪派迪, A．E．羅伊斯, R．F．瓦格納, J．朱

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200780024142.X 2007/06/26 CN 101478956B 2013/03/20

[51] 分類 Classificação  : A61K9/20, A61K45/06, A61P9/04, A61P9/10, A61K31/549, A61K31/41

[54] 標題 Título  : 纈沙坦、氨氯地平和氫氯噻嗪的固體劑型及製備該固體劑型的方法。

   As formas de dosagem sólidas de «valsartan», «amlodipine» e «hydrochlorothiazide» e mé-

todo para preparação das respectivas formas de dosagem sólidas.

[57] 摘要 Resumo  : 製備纈沙坦、氨氯地平和氫氯噻嗪的組合的單層、雙層和三層固體劑型。 

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

2006/06/27 60/805,883 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001059

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/19

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 浜松光子學株式會社

   HAMAMATSU PHoToNICS K.K.

 地址 Endereço  : 1126-1, Ichino-cho, Higashi-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 435-8558 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 垣本晃宏, 清水良幸, 小杉壯, 岡田裕之 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980126609.0 2009/06/19 CN 102088910B 2013/03/13

[51] 分類 Classificação  : A61B6/03, A61B5/055, G01T1/161

[54] 標題 Título  : 腦部疾病的診斷系統。

   Sistema de diagnóstico da doença cerebral.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明的目的在於更加正確且詳細地進行腦部疾病的診斷。診斷就診者的腦部疾病的腦部疾

病診斷系統（1）的診斷服務器（10）包括：取得部（11），其取得就診者的腦部圖像並作為取得

圖像；區域設定部（12），其在取得圖像中設定多個區域；個別指標值算出部（13），其針對多個

區域的各個區域，基於取得圖像的像素值而算出個別指標值；整體指標值算出部（14），其通過

對多個區域各自的個別指標值進行加權而算出整體指標值；診斷部（15），其基於整體指標值

而診斷就診者的腦部疾病；以及輸出部（16），其輸出表示診斷結果的信息。 

 附圖 Figura : 

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

2008/07/07 2008-177254 日本 Japão
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[21] 編號 N.º  : J/001060

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 株式會社和德

   WAToKU Co., LTD.

 地址 Endereço  : 11-19, Nishiichinoe 4-chome, Edogawa-ku, Tokyo 132-0023 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 門野泰之, 門野祐士 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980100241.0 2009/12/25 CN 101952067B 2013/03/20

[51] 分類 Classificação  : B21K1/70

[54] 標題 Título  : 間隔螺母的製造方法。

   Método para fabricação da porca espaçada.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種間隔螺母的製造方法，不採用數控車床，採用現有的衝壓加工設備即可進行加

工，部件供應成本低，而且製造效率高，製造成本低。間隔螺母配置於箱體和基板之間，該基板

配置於上述箱體內，所述間隔螺母用於使上述基板從上述箱體離開預定間隔尺寸並固定，該間

隔螺母的製造方法具備下述工序：第一工序，通過對具有預定厚度尺寸的金屬板材進行衝壓加

工而形成具有預定長度的突起部；第二工序，對上述突起部進行鍛造而使該突起部成形為有底

圓筒形的軸部，並且通過對上述軸部的基端部的周緣進行衝壓加工而形成凸緣部；第三工序，

通過對上述軸部的末端部進行衝壓加工而形成開口部；第四工序，朝徑向內側衝壓上述軸部的

基端部，並沿著上述軸部的周向形成槽部；第五工序，通過沿著上述凸緣部的外周進行衝壓加

工而形成細齒部，並且通過衝壓加工將上述凸緣部從上述金屬板材沖裁下來；以及第六工序，

在上述軸部的內周面部形成螺紋槽。 

 附圖 Figura : 

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

2009/04/30 2009-110382 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001061

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/29

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 糖模擬物有限公司

   GLYCoMIMETICS, INC.

 地址 Endereço  : 401 Professional Drive, Suite 250, Gaithersburg, Maryland 20879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 約翰．L．麥格納尼, 小約翰．T．巴頓, 西奧多．A．G．史密斯 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980127161.4 2009/06/10 CN 102088983B 2013/01/30
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[51] 分類 Classificação  : A61K31/7072, A61P35/02

[54] 標題 Título  : 利用選擇的糖模擬化合物的血液癌症的治療。

   Tratamento de cancros de sangue utilizando compostos «glycomimetic» seleccionados.

[57] 摘要 Resumo  : 本申請提供了用於治療個體血液癌症或與其相關的併發症的方法和用於該方法的藥物。更具

體地，描述了用於治療的特定糖模擬物的用途。還提供了與癌症類型無關的用於減少個體化學

療法的清髓性骨髓毒性的方法和用於該方法的藥物。 

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

2008/06/13 61/131,969 美國 Estados Unidos da América

2008/09/23 61/099,270 美國 Estados Unidos da América

2009/04/27 61/172,853 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001062

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/29

[24] 批示日 Data de despacho  : 2013/06/11

[73] 權利人 Títular : 阿普泰克斯科技公司

   APoTEX TECHNoLoGIES INC.

 地址 Endereço  : 150 Signet Drive, Toronto, ontario M9L 1T9, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : 邁克爾．斯皮諾, 黃秀雲, 楊慈華, 穆罕默德．N．卡波爾 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880128868.2 2008/04/25 CN 102014904B 2013/02/06

[51] 分類 Classificação  : A61K31/4422, A61K9/08, A61P39/04, A61K47/38

[54] 標題 Título  : 具有適口味道的去鐵酮液體配製品。

   Formulação líquida para «deferiprone» com sabor aceitável.

[57] 摘要 Resumo  : 一種口服藥物液體配製品，包括去鐵酮以及一種掩味組合物，所述掩味組合物包括每升液體組

合物中有效量的一種增甜劑（如三氯蔗糖），每升液體組合物中有效量的一種增稠和懸浮助劑

（例如羥乙基纖維素），每升液體組合物中有效量的一種濕潤劑（如甘油），以及有效量的至少

一種調味劑，其中所述味道掩蓋的藥物的最終形式具有一種實質上無苦味的並且適口的味道。 

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

2008/04/25 PCT/CA2008/000784 加拿大 Canadá

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

J/000001 2013/06/05 更改認別資料

Modificação de 

identidade

B a y e r  S c h e r i n g  P h a r m a 

Aktiengesellschaft

Bayer Pharma Aktiengesellschaft
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

J/000001 2013/06/05 轉讓

Transmissão

Bayer Pharma Aktiengesellschaft Bayer Intellectual Property GmbH, 

com sede em Alfred-Nobel-Straβe 10, 

40789 Monheim am Rhein, Germany

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈下列

在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, a seguir se publica o pedido de registo de patente de invenção na RAEM e, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamações.

[21] 編號 N.º  : I/001133

[22] 申請日 Data de pedido  : 2011/12/09

[71] 申請人 Requerente : 續天曙 

 地址 Endereço  : 中國台灣台中市西屯區工業38路210號5樓之8 

[72] 發明人 Inventor : 續天曙 

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 一種提示熱門遊戲的介面裝置及其方法。

   Um tipo de dispositivo de interface para lembrar os jogos populares e seu método.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明結合並應用於一遊戲操作介面，該遊戲操作介面供選擇複數遊戲檯面的任一進行遊戲，

其包含一判斷單元、一控制單元與一提示單元，其中該判斷單元連接該複數遊戲檯面，並監測

該複數遊戲檯面的歷史遊戲結果，該控制單元連接該判斷單元與該提示單元，該提示單元具有

對應該複數遊戲檯面的複數通知元件並結合於該遊戲操作介面上，該判斷單元在監測到該複

數遊戲檯面的歷史遊戲結果滿足預設條件而成為熱門遊戲時產生控制訊號，以透過該控制單

元控制該提示單元，使該複數通知元件產生一通知信號而提醒通知玩家，因而讓玩家可以掌握

該複數遊戲檯面是否產生熱門遊戲。 

 附圖 Figura : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。
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Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

a seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/000274 2013/06/07 IGT 第86條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

I/000282 2013/06/07 IGT 第86條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

I/000283 2013/06/07 IGT 第86條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

I/000284 2013/06/07 IGT 第86條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

I/000288 2013/06/07 IGT 第86條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別行政

區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a seguir se 

publica(m) o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM e, a partir da data da publicação deste aviso até à data 

da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamações.

[21] 編號 N.º  : U/000106

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/09/12

[71] 申請人 Requerente : 北京振沖工程股份有限公司

   BEIJING VIBRoFLoTATIoN ENGINEERING Co., LTD.

 地址 Endereço  : 中國北京市朝陽區望京西園221號博泰大厦12層，郵編：100102

   Floor 12, Broadtec, n.º 221, Wangjingxiyuan, Chaoyang District, Beijing 100102, China
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 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 劉勇 Yong LIU, 張廣彪 Guangbiao ZHANG, 王國忠 Guozhong WANG, 姚軍平 Junping 

YAo, 李士海 Shihai LI, 宋紅英 Hongying SoNG 

[51] 分類 Classificação  : E02D3/054

[54] 標題 Título  : 一種具有底部出料裝置的加壓振沖設備。

   Um tipo de equipamento de vibração e de pressão com um dispositivo de saída na parte in-

ferior.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型提供一種具有底部出料裝置的加壓振沖設備，其包括一下料管（12）、一集料斗（4）

和一振沖器（15），在該下料管（12）的下端固設所述振沖器（15），在所述下料管（12）的上方

設置所述集料斗（4）；還包括一加壓密封裝置，該加壓密封裝置包括一個壓氣倉（7），其上設

有一壓縮氣體進口管，其上設有閥門；該加壓密封裝置還包括一減壓通道使得所述壓氣倉（7）

與大氣連通，該通道上設有減壓閥（8），該壓氣倉（7）通過閥門與上述下料管（12）連接，通

過該加壓密封裝置將所述集料斗（4）和下料管（12）連接在一起；在所述壓氣倉（7）和集料斗

（4）之間的下料通道上設一放料閥門。本振沖設備結構合理，為加壓振沖操作的實施提供可靠

的保障，操作方便。 

 附圖 Figura : 

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

2011/12/08 201120507654.5 中國 China

[21] 編號 N.º  : U/000107

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/09/12

[71] 申請人 Requerente : 北京振沖工程股份有限公司

   BEIJING VIBRoFLoTATIoN ENGINEERING Co., LTD.

 地址 Endereço  : 中國北京市朝陽區望京西園221號博泰大厦12層，郵編：100102

   Floor 12, Broadtec, n.º 221, Wangjingxiyuan, Chaoyang District, Beijing 100102, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 劉勇 Yong LIU, 張廣彪 Guangbiao ZHANG, 王國忠 Guozhong WANG, 宋紅英 Hongying 

SoNG, 姚軍平 Junping YAo, 李士海 Shihai LI 

[51] 分類 Classificação  : E02D3/12

[54] 標題 Título  : 一種具有底部出料裝置的振沖設備的提升機構。

   Um tipo de mecanismo de elevação de equipamento de vibração com um dispositivo de saí-

da na parte inferior.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型提供一種具有底部出料裝置的振沖設備的提升機構，其包括一其下端出口用於連接

下料管（4）的集料斗（3），其上端設有一升降連接結構，用於與樁杆或桅杆（1）連接，所述集

料斗（3）上連接的所述升降連接結構為固定在集料斗（3）上的料斗提升立柱（2），其上設有滑

輪（21）用於與桅杆（1）上的相應的滑輪裝置（111）中的鋼絲繩（112）連接，固定在所述集料

斗（3）上置於集料斗（3）上方的所述料斗提升立柱（2）上鉸接一懸臂橫樑（7），在所述料斗提

升立柱（2）上位於懸臂橫樑（7）橫向設置的對應位置上設置一擋板（72），所述懸臂橫樑（7）

支撑在所述擋板（72）上，在該懸臂橫樑（7）的外端設置一滑輪（71）。該提升機構為提升料斗

（6）順利向集料斗（3）中傾倒填充料提供了方便。 
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 附圖 Figura : 

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

2011/12/08 201120507651.1 中國 China

[21] 編號 N.º  : U/000108

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/09/12

[71] 申請人 Requerente : 北京振沖工程股份有限公司

   BEIJING VIBRoFLoTATIoN ENGINEERING Co., LTD.

 地址 Endereço  : 中國北京市朝陽區望京西園221號博泰大厦12層，郵編：100102

   Floor 12, Broadtec, n.º 221, Wangjingxiyuan, Chaoyang District, Beijing 100102, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 劉勇 Yong LIU, 張廣彪 Guangbiao ZHANG, 王國忠 Guozhong WANG, 姚軍平 Junping 

YAo, 李士海 Shihai LI, 宋紅英 Hongying SoNG, 朱蘭花 Lanhua ZHU, 劉斌 Bin LIU 

[51] 分類 Classificação  : E02D3/054

[54] 標題 Título  : 一種具有底部出料裝置的振沖設備。

   Um tipo de equipamento de vibração com um dispositivo de saída na parte inferior.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型提供的具有底部出料裝置的振沖設備，其中的下料管（4）為一長度可調節的伸縮式

導管，其包括內套管（41）和外套管（42），所述內套管（41）和外套管（42），內套管（41）在上

或外套管（42）在上的上下設置，相鄰端的一段內套管（41）和外套管（42）套設在一起，在該內

套管（41）和外套管（42）的套合處設置一液壓離合裝置（8）。本實用新型提供的振沖設備，其

中的可調伸縮的下料管（4），使得振沖設備能够適用於各種場合，尤其適合於在海上加密海底

基礎的工作船上桅杆高度不能太高的工作環境。使用本實用新型提供的振沖設備實施水下加

密振沖操作，能够確保振沖的效果，很好地解決了填充料飄散的問題。 

 附圖 Figura : 

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

2011/12/08 201120507672.3 中國 China

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。
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Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

a seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

U/000083 2013/06/06 2013/06/06 大衛．塞希馬尼克

CECHMANEK, David

更正

Rectificações

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/065818

N/065821

產品名單（2013年3月6日第10期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 10, II Série, de 6 de Março de 

2013)

酵母，食品用芳香劑，調味料，

醋，醬汁；蠔油；全屬第30類。

調味料，食品用芳香劑，香料，

醋，醬汁；蠔油；全屬第30類。

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos respectivos requerentes/titulares, rectifica-se o seguinte:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/065600 產品名單（2013年2月6日第6期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 6, II Série, de 6 de Fevereiro de 

2013)

⋯⋯ 、臘腸、肉汁、醃漬。

……, chouriço, extractos de carne, 

alimentos conservados.

⋯⋯ 、臘腸、肉汁、醃漬、乾製的

水果，蜜餞。

……, chouriço, extractos de carne, 

alimentos conservados, frutas secas, 

compotas.

二零一三年六月十三日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 13 de Junho de 2013. 

o Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $1,011,685.00）
(Custo desta publicação $ 1 011 685,00)
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