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經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

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

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

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

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

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

[210] 編號 N.º : N/079369

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/30

[730] 申請人 Requerente : SUMMERTIME

 地址 Endereço : 26 Rue de Conde, 16200 Jarnac France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 干邑法定產區白蘭地酒。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/02 133994686 法國 França

[210] 編號 N.º : N/079646

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : ZEGHLOUL, NAIMA

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n˚336, Centro Comercial Cheng Feng, 17˚ andar P, Ma-

cau

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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 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079647

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : ZEGHLOUL, NAIMA

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n˚336, Centro Comercial Cheng Feng, 17˚ andar P, Ma-

cau

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079648

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : ZEGHLOUL, NAIMA

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n˚336, Centro Comercial Cheng Feng, 17˚ andar P, Ma-

cau

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de discotecas, diversões, planeamento de festas (entretenimento), clubes noctur-

nos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079649

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : ZEGHLOUL, NAIMA

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n˚336, Centro Comercial Cheng Feng, 17˚ andar P, Ma-

cau

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de comidas e bebidas, restaurantes, café; cafetarias, snack-bar.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079794

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : THORLEY INDUSTRIES LLC DBA 4moms

 地址 Endereço : 40 24th Street, 3rd Floor, Pittsburgh, Pennsylvania 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 : Cadeiras e berços motorizados e programados para se movimentarem para acalmar ou en-

treter bebés e crianças pequenas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/24 85/913216 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/080044

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : Montres DeWitt SA

 地址 Endereço : Rue du Pré-de-la-Fontaine 2, 1217 Meyrin, 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 : Relógios, caixas de relógios, fivelas para pulseiras de relógio, fechos para pulseiras de reló-

gio, mecanismos para relógios de mesa e de parede e relógios, braceletes e pulseiras de re-

lógios de pulso, mostradores de relógios, botões para dar corda a relógios, relógios desper-

tadores, relógios de mesa e de parede, estojos para relógios, relógios de bolso, caixas para 

relógios; artigos de joalharia nomeadamente pulseiras, anéis, brincos, pendentes, broches; 

botões de punho; todos os produtos supracitados à excepção daqueles fornecidos com uma 

moeda «Napoleão» ou imitando esta moeda.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/16 58802/2013 瑞士 Suíça
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[210] 編號 N.º : N/080045

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : Montres DeWitt SA

 地址 Endereço : Rue du Pré-de-la-Fontaine 2, 1217 Meyrin, 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 : Relógios, caixas de relógios, fivelas para pulseiras de relógio, fechos para pulseiras de reló-

gio, mecanismos para relógios de mesa e de parede e relógios, braceletes e pulseiras de re-

lógios de pulso, mostradores de relógios, botões para dar corda a relógios, relógios desper-

tadores, relógios de mesa e de parede, estojos para relógios, relógios de bolso, caixas para 

relógios; artigos de joalharia nomeadamente pulseiras, anéis, brincos, pendentes, broches; 

botões de punho.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/26 59225/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/080112

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/23

[730] 申請人 Requerente : CARITE - CALÇADOS, LDA

 地址 Endereço : Rua Nicolau Coelho, No. 2729 Sendim – Felgueiras 4610-099, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 半加工或未加工皮革，動物皮，傘，手杖，鞭子，鑰匙包，護照夾（皮革製），錢包（錢夾），公文

包，旅行箱。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080113

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/23

[730] 申請人 Requerente : CARITE - CALÇADOS, LDA

 地址 Endereço : Rua Nicolau Coelho, No. 2729 Sendim – Felgueiras 4610-099, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，游泳衣，鞋，帽子（頭戴），襪，手套（服裝），領帶，圍巾，披肩，腰帶。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080114

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/23

[730] 申請人 Requerente : CARITE - CALÇADOS, LDA

 地址 Endereço : Rua Nicolau Coelho, No. 2729 Sendim – Felgueiras 4610-099, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 工業品外觀設計，包裝設計，造型（工業品外觀設計），服裝設計，室內裝飾設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080261

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : Focal JMLAB

 地址 Endereço : 108 avenue de l’Avenir, ZI Molina – La Chazotte, F-42350 La Talaudiere, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Equipamento áudio, nomeadamente, amplificadores, processadores, misturadores, routers, 

monitores de carga, controladores, interfaces e respectivo software, microfones e fontes de 

alimentação; software para a optimização de sinais de áudio e saídas de áudio; aparelhos 

eléctricos e electrónicos e equipamentos para a recepção analógica, digital ou óptica para 

processamento, reprodução, controlo ou distribuição de sinais ópticos, acústicos ou de 

imagem; equipamento de audiovisual relacionado com os produtos acima; aparelhos de te-

levisão, receptores de rádio, amplificadores, altifalantes, gravadores ou leitores de cassetes 

ou discos; suportes de sinais armazenados; aparelhos para a gravação, reprodução, trans-

missão, edição e/ou processamento de dados, sons e/ou imagens; amplificadores, sistemas 

de amplificadores, «docking stations» para telemóveis; aparelhos para o processamento de 

áudio; equipamento de alta-fidelidade de som e vídeo; altifalantes, transdutores, rádios, sis-

temas de navegação e aparelhos telemáticos; aparelhos e instrumentos áudio instalados em 

automóveis; equipamento de processamento de sinal, equipamento de processamento de 

sinal digital, processadores de sinal de voz digital; processadores de som, amplificadores, 

pré-amplificadores, amplificadores de potência, receptores, receptores áudio e vídeo; sinto-

nizadores, processadores de «cinema em casa», leitores DVD, leitores de discos compactos, 

transportadores de discos compactos e DVD, leitores e transportadores de discos ópticos; 

aparelhos de controlo remoto, altifalantes de graves, microfones, auriculares, sistemas de 

som integrado, televisões, monitores de vídeo, sistemas de «cinema em casa»; consolas de 

mistura de áudio; compressores e processadores de áudio, equalizadores.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/080312

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/01

[730] 申請人 Requerente : La Montre Hermes S.A.

 地址 Endereço : Erlenstrasse 31A, 2555 Brugg, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Instrumentos horológicos e cronométricos, relógios e seus componentes, correias para re-

lógios, fivelas para relógios, mostrador de relógio de parede, caixas para relógios, peças de 

movimento de relógios de parede e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080468

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : SOZÉ - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, S.A.

 地址 Endereço : Rua José Maria Lickfold da Silva, No.187, Margaride (Santa Eulália), 4650-328 RANDE, 

PORTUGAL

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 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/080478

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 北京博睿恒豐商貿有限公司 

 地址 Endereço : 北京市朝陽區小紅門鄉三台山路涼水河北側3號1號樓1層1055室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 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；皮夾；皮包；錢包；背包；書包；腰包；皮箱；手提箱；旅行箱；手提袋；購物袋；公事

包；行李箱；鑰匙包；化妝包；手提包；皮包背帶；名片皮夾；包裝用皮袋；皮革製或皮板製盒；

支票夾；護照夾；公文箱；旅行包；挎包；傘；傘套；獸皮；牛皮；合成皮；皮革製帶；皮板；半加

工或未加工皮革；寵物衣服；動物項圈；寵物提袋；寵物背包；寵物背袋；嬰兒背袋；家具用皮

緣飾；皮墊。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/080479

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/07

[730] 申請人 Requerente : 北京博睿恒豐商貿有限公司 

 地址 Endereço : 北京市朝陽區小紅門鄉三台山路涼水河北側3號1號樓1層1055室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 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；皮夾；皮包；錢包；背包；書包；腰包；皮箱；手提箱；旅行箱；手提袋；購物袋；公事

包；行李箱；鑰匙包；化妝包；手提包；皮包背帶；名片皮夾；包裝用皮袋；皮革製或皮板製盒；

支票夾；護照夾；公文箱；旅行包；挎包；傘；傘套；獸皮；牛皮；合成皮；皮革製帶；皮板；半加

工或未加工皮革；寵物衣服；動物項圈；寵物提袋；寵物背包；寵物背袋；嬰兒背袋；家具用皮

緣飾；皮墊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080689

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/18

[730] 申請人 Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigar-

rilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, 

tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso 

medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/08/15 59966/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/080794

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/20

[730] 申請人 Requerente : 銀益國際有限公司

   SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   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 : 5

[511] 產品 Produtos : Leite em pó para bebés; alimentos para bebés e crianças; cereais para bebés; sopas desidra-

tadas para bebés; alimentos para bebés; alimentos para bebés feitos a partir de produtos 

agrícolas; alimentos para bebés feitos de a partir de produtos animais; alimentos para be-

bés feitos a partir de produtos marinhos; produtos alimentares para bebés; sopas para be-

bés; preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para uso medicinal; 

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

suplementos alimentares para seres humanos e animais; emplastros; materiais para pensos; 

matérias para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; produtos para a des-

truição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos nutricionais; preparações 

de suplementos alimentares em forma líquida e forma sólida, preparações de suplementos 

alimentares em pó; suplementos alimentares contendo fibras dietéticas; suplementos ali-

mentares contendo extractos de plantas, vitaminas e/ou minerais; suplementos alimentares 

dietéticos.

[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 «suplementos alimentares para a saúde não medicinais; todos sendo suplementos 

dietéticos e alimentos para a saúde para uso não medicinal; substâncias dietéticas não para 

uso medicinal; suplementos alimentares, excepto para uso medicinal; suplementos alimen-

tares para a saúde não medicinais; soluções nutritivas não medicinais; todos sendo suple-

mentos dietéticos e alimentos para a saúde para uso não medicinal; suplementos dietéticos 

e suplementos alimentares para a saúde (não para uso medicinal)», por pertencer a outra 

classe.

[210] 編號 N.º : N/080795

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/20

[730] 申請人 Requerente : 銀益國際有限公司

   SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Queimadores para produtos aromáticos; filtros de purificação de água, aparelhos de filtra-

gem de água; instalações de filtragem de água, instalações de purificação de água; peças e 

acessórios para os produtos atrás referidos; aparelhos de iluminação, de aquecimento, de 

produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição 

de água e instalações sanitárias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080796

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/20
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[730] 申請人 Requerente : 銀益國際有限公司

   SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e produtos lácteos, carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em 

conserva, congelados, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; óleos e gorduras comes-

tíveis; molhos de frutos; alimentos em conserva secos e cozidos feitos principalmente e/ou 

parcialmente a partir de ninhos de andorinhas e/ou ninhos de aves; preparações alimen-

tares com ninhos de andorinha e/ou ninhos de aves; ovos; essências e extractos de plantas 

para uso em alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080797

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/20

[730] 申請人 Requerente : 銀益國際有限公司

   SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   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 : 30

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

feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e de confeitaria, gelos comestíveis; mel, mela-

ço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

ervas (especiarias secas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080798

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/20

[730] 申請人 Requerente : 銀益國際有限公司

   SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   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 : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não-medicinais enriquecidas com a adição de vitaminas; bebidas não-medicinais 

enriquecidas com a adição de extractos de plantas; bebidas não-medicinais enriquecidas 

com a adição de minerais; sumos de frutos enriquecidos com a adição de vitaminas; sumos 
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enriquecidos com a adição de minerais; bebidas de frutos e sumos de frutos incluindo su-

mos e bebidas nutricionais à base de frutos; sumos de frutos contendo ervas; bebidas de 

legumes e sumos de legumes incluindo sumos e bebidas nutricionais à base de legumes; be-

bidas para desporto; bebidas com a adição de vitaminas, minerais ou fibras dietéticas; bebi-

das para uso como auxiliares de dietas; bebidas não-alcoólicas de baixo conteúdo calórico; 

bebidas não medicinais para uso como parte de uma dieta com controlo de calorias; todos 

sob a forma de  suplementos dietéticos e alimentos para a saúde para uso não medicinal; 

bebidas contendo ninhos de andorinhas e/ou ninhos de aves; bebidas não medicinais con-

tendo ninhos de andorinhas e/ou ninhos de aves; bebidas não medicinais contendo essência 

de frango; cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de 

frutos e sumos de frutos; xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080799

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/20

[730] 申請人 Requerente : 銀益國際有限公司

   SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   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 : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpeza; sabões; perfumaria, óleos essenciais para perfumaria, loções para os cabelos; 

dentífricos; produtos aromáticos; aromas (óleos essenciais); máscaras de beleza; kits de 

cosméticos; produtos cosméticos; cremes cosméticos; depilatórios; óleos essenciais; batons; 

produtos de maquilhagem; leite de limpeza para fins de toilette; verniz para as unhas; per-

fumes; champôs; cremes para branqueamento da pele; água de toilette.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080800

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/20

[730] 申請人 Requerente : 銀益國際有限公司

   SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   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 : 10

[511] 產品 Produtos : Dispositivos de luz LED e terapia de calor, quer manuais ou de pilhas ou eléctricos, para 

tratamento da pele, tratamento de acne, melhoria do pigmento da pele, para eliminação de 

bactérias, para melhoria da circulação, emagrecimento e/ou tonificação muscular; apare-
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lhos eléctricos para estimulação da pele para tratamentos de cuidados com a pele; aparelho 

de baixa frequência para tratamentos; aparelhos para tratamentos estéticos e de beleza; 

instrumentos electro-estéticos para tratamento da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080801

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/20

[730] 申請人 Requerente : 銀益國際有限公司

   SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Queimadores para produtos aromáticos; filtros de purificação de água, aparelhos de filtra-

gem de água; instalações de filtragem de água, instalações de purificação de água; peças e 

acessórios para os produtos atrás referidos; aparelhos de iluminação, de aquecimento, de 

produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição 

de água e instalações sanitárias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080806

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/20

[730] 申請人 Requerente : Carplay Enterprises LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 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 : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens, e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 
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compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação; dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas / baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular, e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores / descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 
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aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas seleccionadoras de prémios; aparelhos e 

instrumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; apare-

lhos e instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescen-

tes; aparelhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações 

eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; para-raios; electrolizadores; ex-

tintores de incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento 

de socorro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar 

o desenvolvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; ímanes decorativos; ve-

dações electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/20 46876 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/080807

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/20

[730] 申請人 Requerente : Carplay Enterprises LLC

 地址 Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 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 : Serviços de navegação GPS; informações turísticas e sobre viagens e serviços de guia tu-

rístico; planeamento de rotas de viagem; informação sobre transporte e tráfego; serviço de 

transporte; provisão de um portal e uma base de dados de computador pesquisável on-line 

com informações sobre viagem, turismo, informações geográficas e sobre destinos, ma-

pas, planeamento de rotas de viagem, transporte, e informação sobre tráfego, e direcções 

de condução e rotas a pé; provisão de mapas interactivos; armazenamento electrónico de 

dados, texto, imagens, áudio, e vídeo; serviços de armazenamento para arquivamento de 

dados electrónicos; informação e consultoria relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/20 46876 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/080847

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/21

[730] 申請人 Requerente : HEELING SPORTS LIMITED

 地址 Endereço : 3200 Belmeade Drive, Suite 100, Carrollton, Texas 75006, Estados Unidos da América

 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080848

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/21

[730] 申請人 Requerente : HEELING SPORTS LIMITED

 地址 Endereço : 3200 Belmeade Drive, Suite 100, Carrollton, Texas 75006, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080849

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/21

[730] 申請人 Requerente : HEELING SPORTS LIMITED

 地址 Endereço : 3200 Belmeade Drive, Suite 100, Carrollton, Texas 75006, 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 : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes, deco-

rações para árvores de natal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080851

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/21

[730] 申請人 Requerente : ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique)

 地址 Endereço : 147 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Lentes oftálmicas; lentes para óculos, incluindo lentes orgânicas (organic lenses), lentes 

minerais (mineral lenses), lentes correctoras, lentes progressivas, lentes para óculos de sol, 
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lentes polarizadas, lentes filtradoras, lentes de cor, lentes coloridas, lentes sensíveis à luz, 

lentes fotocrómicas, lentes tratadas, lentes com revestimentos, lentes anti-reflexo, lentes 

semi-acabadas; armações (blanks) lentes para óculos; armações (blanks) semi-acabadas 

para lentes para óculos; lentes de contacto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080861

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/22

[730] 申請人 Requerente : 818 INC LIMITED

 地址 Endereço : Flat G, Ground Floor, Fat Cheong Building, Nos.63-81, Electric Road, Tin Hau, Hong 

Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de comida e bebidas para consumir no domicílio, para consumir 

fora e entregas; serviços de restaurante, restaurante de sirva-se a si próprio, bar, snack-bar, 

padaria, botequim, cafetaria, cantina, sala de cocktail, loja de café, casas de chá, e forneci-

mento de refeições; serviços de charcutaria e pronto a comer.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/080875

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/22

[730] 申請人 Requerente : 廣東歐珀移動通信有限公司

   GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路18號

   No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, Guangdong, 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 : 電腦軟體（已錄製）；電腦程式（可下載軟體）；電腦遊戲軟體；已錄製的電腦操作程式；可視

電話；手提電話；移動電話；電池；電池充電器。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/23 12634453 中國 China
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[210] 編號 N.º : N/080885

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/25

[730] 申請人 Requerente : VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION

 地址 Endereço : 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros, serviços de seguros, serviços bancários, serviços imobiliários, servi-

ços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de cartões de lançamento 

em conta corrente, serviços de cartões pré-pagos, serviços de cartões inteligentes, transac-

ções electrónicas de crédito e débito, transferência electrónica de fundos, serviços de pro-

cessamento de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transacções, restabe-

lecimento de saldos realizado através de cartão de crédito e débito, serviços de câmbio de 

divisas, serviços bancários em linha, serviços de pagamento de contas, serviços de acesso a 

depósitos e serviços de terminais bancários automáticos, reembolso de cheques e serviços 

de pagamentos em numerário, difusão de informações financeiras através de uma rede in-

formática mundial e patrocínio financeiro de provas, eventos, actividades e jogos desporti-

vos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080890

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/25

[730] 申請人 Requerente : Hipp & Co

 地址 Endereço : Brünigstrasse 141 CH-6072 Sachseln 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 : Produtos para o corpo e tratamentos de beleza para bebés, crianças, crianças até dois 

anos (toddlers) e crianças, em particular óleos essenciais, toalhetes de papel e de pano 

impregnados com óleos, loções e/ou preparados químicos para higiene geral e para fins de 

cuidados corporais, óleos, loções, cremes, pós, sabonetes, toalhetes para cuidado da pele 

impregnados com loções cosméticas, preparados para o banho, champôs, protectores solar; 

sabonetes, artigos de perfumaria, óleos essenciais, produtos para cuidado do corpo e be-

leza, loções para o cabelo; dentífricos, em particular pastas de dentes; cotonetes para fins 

cosméticos; sabonetes e champô fara fins médicos, em particular para bebés ou crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080891

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/25

[730] 申請人 Requerente : Hipp & Co

 地址 Endereço : Brünigstrasse 141 CH-6072 Sachseln Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados de vitaminas derivados de produtos vegetais e animais para fins médicos, para 

consumo humano; preparados farmacêuticos; substâncias dietéticas para crianças e inváli-

dos, adaptados para uso médico; alimentos para bebés; alimentos dietéticos para uso médi-

co; loções, cremes, pós e preparados para banho para fins médicos, em particular bebés e 

crianças; pensos para amamentação; géneros alimentícios e bebidas não alcoólicas para fins 

de dieta e fins dietéticos, todos para fins médicos (incluindo os produtos supra menciona-

dos sendo alimentos congelados); géneros alimentícios e/ou suplementos alimentares para 

fins médicos, com uma base de proteínas, gorduras, carbonatos e ou fibras, incluindo todos 

os produtos supra mencionados adicionados com vitaminas, ácidos gordos, minerais, micro 

elementos, sendo individuais ou combinados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080892

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/25

[730] 申請人 Requerente : Hipp & Co

 地址 Endereço : Brünigstrasse 141 CH-6072 Sachseln 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 : Produtos para o corpo e tratamentos de beleza para bebés, crianças, crianças até dois 

anos (toddlers) e crianças, em particular óleos essenciais, toalhetes de papel e de pano 

impregnados com óleos, loções e/ou preparados químicos para higiene geral e para fins de 

cuidados corporais, óleos, loções, cremes, pós, sabonetes, toalhetes para cuidado da pele 

impregnados com loções cosméticas, preparados para o banho, champôs, protectores solar; 

sabonetes, artigos de perfumaria, óleos essenciais, produtos para cuidado do corpo e be-

leza, loções para o cabelo; dentífricos, em particular pastas de dentes; cotonetes para fins 

cosméticos; sabonetes e champô fara fins médicos, em particular para bebés ou crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080893

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/25

[730] 申請人 Requerente : Hipp & Co

 地址 Endereço : Brünigstrasse 141 CH-6072 Sachseln 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 de vitaminas derivados de produtos vegetais e animais para fins médicos, para 

consumo humano; preparados farmacêuticos; substâncias dietéticas para crianças e inváli-

dos, adaptados para uso médico; alimentos para bebés; alimentos dietéticos para uso médi-



N.º 8 — 19-2-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2287

co; loções, cremes, pós e preparados para banho para fins médicos, em particular bebés e 

crianças; pensos para amamentação; géneros alimentícios e bebidas não alcoólicas para fins 

de dieta e fins dietéticos, todos para fins médicos (incluindo os produtos supra menciona-

dos sendo alimentos congelados); géneros alimentícios e/ou suplementos alimentares para 

fins médicos, com uma base de proteínas, gorduras, carbonatos e ou fibras, incluindo todos 

os produtos supra mencionados adicionados com vitaminas, ácidos gordos, minerais, micro 

elementos, sendo individuais ou combinados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080912

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/25

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 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 : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens, e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 

cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação; dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas / baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 
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personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular, e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores / descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas seleccionadoras de prémios; aparelhos e 

instrumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; apare-

lhos e instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescen-

tes; aparelhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações 

eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; para-raios; electrolizadores; ex-

tintores de incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento 

de socorro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar 

o desenvolvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; ímanes decorativos; ve-

dações electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/08/20 063225 牙買加 Jamaica
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[210] 編號 N.º : N/081041

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/27

[730] 申請人 Requerente : CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION

 地址 Endereço : 29, Jin Rong Avenue, Xicheng District, Beijing, 100033 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 : Medidores; espelhos (ópticos); electrolisadores; óculos; transparências (fotografia); veda-

ções electrificadas; vestuário aquecido electricamente; instrumentos (instrumentos de me-

dição); artigos ópticos; óculos de sol; computadores portáteis; programas de computador 

(programas), gravados; software informático, gravado; computadores portáteis; publicações 

electrónicas, descarregáveis; software para jogos de computador; aparelhos de telefone; 

telefones portáteis; equipamentos de comunicação para redes; telefones com vídeo (vídeo 

telefones).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081042

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/27

[730] 申請人 Requerente : CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION

 地址 Endereço : 29, Jin Rong Avenue, Xicheng District, Beijing, 100033 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 : Radiodifusão; teledifusão; envio de mensagens; comunicações por telefones celulares; co-

municações através de terminais de computador; correio electrónico; transmissão de men-

sagens e imagens assistidas por computador; fornecimento de acesso de utilizador a redes 

globais informáticas (fornecedores de serviço); fornecimento de canais de telecomunicação 

para serviços de televendas; fornecimento de ligações de telecomunicações a redes globais 

informáticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081043

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/27

[730] 申請人 Requerente : CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION

 地址 Endereço : 29, Jin Rong Avenue, Xicheng District, Beijing, 100033 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 : Pesquisas técnicas; pesquisas e estudos científicos; serviços químicos; inspecção técnica do 

veículo; pesquisa mecânica; design de embalagem; aluguer de software informático; auten-

ticação de obras de arte; consultoria arquitectural;  estilos (desenho industrial); programa-
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ção de computadores; design de software informático; recuperação de dados informáticos; 

recuperação de dados por computador; recuperação de dados informáticos; manutenção de 

software informático; criação e manutenção de portais para terceiros; design de sistemas 

de computadores; conversão de dados ou documentos de meios físicos para electrónicos; 

conversão de dados de programas de computador (não conversão física); provisão de moto-

res de busca para a Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081044

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/27

[730] 申請人 Requerente : CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION

 地址 Endereço : 29, Jin Rong Avenue, Xicheng District, Beijing, 100033 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 : Medidores; espelhos (ópticos); electrolisadores; óculos; transparências (fotografia); veda-

ções electrificadas; vestuário aquecido electricamente; instrumentos (instrumentos de me-

dição); artigos ópticos; óculos de sol; computadores portáteis; programas de computador 

(programas), gravados; software informático, gravado; computadores portáteis; publicações 

electrónicas, descarregáveis; software para jogos de computador; aparelhos de telefone; 

telefones portáteis; equipamentos de comunicação para redes; telefones com vídeo (vídeo 

telefones).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081045

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/27

[730] 申請人 Requerente : CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION

 地址 Endereço : 29, Jin Rong Avenue, Xicheng District, Beijing, 100033 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 : Radiodifusão; teledifusão; envio de mensagens; comunicações por telefones celulares; co-

municações através de terminais de computador; correio electrónico; transmissão de men-

sagens e imagens assistidas por computador; fornecimento de acesso de utilizador a redes 

globais informáticas (fornecedores de serviço); fornecimento de canais de telecomunicação 

para serviços de televendas; fornecimento de ligações de telecomunicações a redes globais 

informáticas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081046

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/27

[730] 申請人 Requerente : CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION

 地址 Endereço : 29, Jin Rong Avenue, Xicheng District, Beijing, 100033 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 : Pesquisas técnicas; pesquisas e estudos científicos; serviços químicos; inspecção técnica do 

veículo; pesquisa mecânica; design de embalagem; aluguer de software informático; auten-

ticação de obras de arte; consultoria arquitectural;  estilos (desenho industrial); programa-

ção de computadores; design de software informático; recuperação de dados informáticos; 

recuperação de dados por computador; recuperação de dados informáticos; manutenção de 

software informático; criação e manutenção de portais para terceiros; design de sistemas 

de computadores; conversão de dados ou documentos de meios físicos para electrónicos; 

conversão de dados de programas de computador (não conversão física); provisão de moto-

res de busca para a Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081134

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tudos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluído noutras classes; minérios; figurinhas [estatuetas], estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081135

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081136

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação de 

software; discos, magnético; disquetes; discos compactos [memória apenas de leitura]; cartões 

magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magnéticas para 

computadores; meios de dados ópticos; discos ópticos; publicações electrónicas, descarregáveis; 

publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de gravação digital; 

programas de computador (softwares descarregáveis); arquivos musicais descarregáveis; ar-

quivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme cinematográfico revela-

do; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de gravação de som; tiras de 

gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação digital; cassetes magnéticas; 

vídeo tapes; vídeocassetes; meios de dados magnéticos e ópticos; disquetes; discos magnéticos 

e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; transparências (slides); aparelhos de 

ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicações electrónicas (descarregáveis) fornecidas 

em linha a partir de bases de dados informáticas ou uma rede global informática; CDs, DVDs, 

CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; videocassetes, cassetes de vídeo relativas com 

desenvolvimentos científico, político, cultural, educação, literário ou económicos.

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081137

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos nou-

tras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; relógios de 

parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para chaves (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais preciosos; metais pre-

ciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos noutras classes; 

alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte em metais preciosos; bustos 

em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais preciosos; ornamentos (joalha-

ria); figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, 

troféus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; comemorativas travessas em metais 

preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade (joalharia); caixas em metais preciosos; artes 

e artesanatos de prata; ornamentos e obras de arte em prata.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081138

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 
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marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (enve-

lopes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidões impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controlo; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felcitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativas 

com desenvolvimentos científico, político, cultura, educação, literário ou económicos; papel 

para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081139

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081140

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 19



N.º 8 — 19-2-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2295

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

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081141

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas [estatuetas], 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim e conchas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081142

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-
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-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estátuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081143

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081144

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081145

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; floras artifi-

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081146

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; brinquedos; aparelhos para praticar desporto; sacos adaptados 

para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; tacos de 

golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para praticar 

desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081147

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081148

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para carida-

de relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, 

educação, serviços de segurança social, redução de pobreza, programas de intercâmbio 

cultural ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com acti-

vidades e eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e 

caridade e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consul-

toria e assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081149

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081150

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpósios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

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

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-

tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 

apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 
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ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

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

excluiu-se «serviços de guia, excursões guiadas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/081151

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e soft-

ware informático; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; cria-

ção e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-

grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 

técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-

lar nos campos da física, química e fisiologia médica e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 

participarem em debates e envolver em redes sociais, negócios e comuriidades; serviços 

informáticos, nomeadamente locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-

do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 

informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081152

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081153

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tudos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluído noutras classes; minérios; figurinhas [estatuetas], estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081154

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081155

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnéticos; disquetes; discos compactos [memória apenas de leitura]; 

cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos ópticos; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 

descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnético e óp-

ticos; disquetes; discos magnéticos e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; 
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videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, político, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081156

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade 

(joalharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras 

de arte em prata.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081157

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 
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para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 

marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (envelo-

pes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidões impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controlo; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felcitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativas 

a desenvolvimentos científico, político, cultura, educação, literário ou económicos; papel 

para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081158

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081159

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 19

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

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081160

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas [estatuetas], 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim e conchas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081161

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estátuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081162

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081163

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081164

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; floras artifi-

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081165

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; brinquedos; aparelhos para praticar desporto; sacos adaptados 

para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; tacos de 

golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para praticar 

desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081166

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081167

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para carida-

de relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, 

educação, serviços de segurança social, redução de pobreza, programas de intercâmbio 

cultural ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com acti-

vidades e eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e 

caridade e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consul-

toria e assessoria relacionados com os serviços acima referidos.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081168

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081169

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpósios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

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

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-
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tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 

apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

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

excluiu-se «serviços de guia, excursões guiadas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/081170

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081171

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação e 

manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topografia; 

aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; actualiza-

ção de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, estilo (desenho 

industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos técnicos; promoção 

de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particular nos campos da físi-

ca, química e fisiologia médica e no campo da literatura; informação e inovação e desenvolvi-

mento científico; serviços informáticos, nomeadamente criação de comunidades virtuais para 

utilizadores registados para organizar grupos e eventos, participarem em debates e envolver 

em redes sociais, negócios e comuriidades; serviços informáticos, nomeadamente locação de 

instalações electrónicas para terceiros para organização e condução de reuniões, eventos e de-

bates interactivos via redes de comunicação; fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com 

software para permitir ou facilitar o carregamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, 

publicação de diário on-line (blogging), ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de me-

dia electrónica ou informação através de redes de comunicação; fornecimento de aplicações 

de software de uso temporário on-line para redes sociais, criando uma comunidade virtual 

e transmissão de áudio, vídeo, imagem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de 

uma página na rede apresentando tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar 

perfis pessoais apresentando informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais in-

formações entre múltiplas páginas da rede; serviços de informações, consultoria e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820726 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081172

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tudos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluído noutras classes; minérios; figurinhas [estatuetas], estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081173

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081174

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnéticos; disquetes; discos compactos [memória apenas de leitura]; 

cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos ópticos; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 

descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 
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digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnéticos e óp-

ticos; disquetes; discos magnéticos e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, político, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081175

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade (jo-

alharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras de 

arte em prata.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081176

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 

marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (enve-

lopes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidões impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controlo; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felcitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativas 

a desenvolvimentos científico, político, cultura, educação, literário ou económicos; papel 

para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081177

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081178

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 19

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

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081179

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas [estatuetas], 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim e conchas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081180

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estátuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081181

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081182

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081183

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; floras artifi-

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081184

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; brinquedos; aparelhos para praticar desporto; sacos adaptados 

para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; tacos de 

golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para praticar 

desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081185

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081186

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para carida-

de relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, 

educação, serviços de segurança social, redução de pobreza, programas de intercâmbio 

cultural ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com acti-

vidades e eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e 

caridade e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consul-

toria e assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081187

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081188

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpósios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

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

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-

tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 

apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

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

excluiu-se «serviços de guia, excursões guiadas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/081189

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e softwa-

re informático; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-

grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 

técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-

lar nos campos da física, química e fisiologia médica e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 

participarem em debates e envolver em redes sociais, negócios e comuriidades; serviços 

informáticos, nomeadamente locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-

do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 

informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081190

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081191

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tudos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluído noutras classes; minérios; figurinhas [estatuetas], estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081192

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081193

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnéticos; disquetes; discos compactos [memória apenas de leitura]; 

cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos ópticos; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 

descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnético e óp-

ticos; disquetes; discos magnéticos e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, política, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081194

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade 

(joalharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras 

de arte em prata.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081195

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 

marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (enve-

lopes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidões impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controlo; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felcitações; cartão notificação (artigos de papela-



2324 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 8 期 —— 2014 年 2 月 19 日

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativas 

a desenvolvimentos científico, político, cultura, educação, literário ou económicos; papel 

para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081196

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081197

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 19

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

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081198

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas [estatuetas], 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim e conchas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081199

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estátuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081200

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081201

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081202

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; floras artifi-

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081203

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 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; brinquedos; aparelhos para praticar desporto; sacos adaptados 

para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; tacos de 

golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para praticar 

desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081204

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081205

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para carida-

de relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, 

educação, serviços de segurança social, redução de pobreza, programas de intercâmbio 

cultural ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com acti-

vidades e eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e 

caridade e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consul-

toria e assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081206

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081207

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 
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[511] 類別 Classe : 41

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

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpósios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

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

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-

tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 

apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

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

excluiu-se «serviços de guia, excursões guiadas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/081208

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 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; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-

grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 

técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-
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lar nos campos da física, química e fisiologia médica e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 

participarem em debates e envolver em redes sociais, negócios e comuriidades; serviços 

informáticos, nomeadamente locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-

do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 

informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081209

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

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

2013/11/29 302820717 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081210

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tudos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluído noutras classes; minérios; figurinhas [estatuetas], estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081211

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081212

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnéticos; disquetes; discos compactos [memória apenas de leitura]; 

cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos ópticos; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 

descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnéticos e óp-

ticos; disquetes; discos magnéticos e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, político, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081213

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade (jo-

alharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras de 

arte em prata.

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081214

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 

marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (enve-

lopes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidões impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controlo; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felcitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativas 

a desenvolvimentos científico, político, cultura, educação, literário ou económicos; papel 

para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081215

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 
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bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081216

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 19

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

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081217

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas [estatuetas], 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim e conchas.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081218

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estátuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081219

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081220

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081221

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; floras artifi-

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081222

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 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; brinquedos; aparelhos para praticar desporto; sacos adaptados 
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para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; tacos de 

golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para praticar 

desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081223

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081224

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para carida-

de relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, 

educação, serviços de segurança social, redução de pobreza, programas de intercâmbio 

cultural ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com acti-

vidades e eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e 
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caridade e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consul-

toria e assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081225

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081226

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpósios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

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

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-
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tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 

apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

 通知 Notificações : Nos termos dos nos. 1 a 3 do artigo 209º do Decreto-Lei no. 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se << serviços de guia, excursões guiadas >>, por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/081227

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 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; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-

grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 

técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-

lar nos campos da física, química e fisiologia médica e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 

participarem em debates e envolver em redes sociais, negócios e comuriidades; serviços 

informáticos, nomeadamente locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-
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do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 

informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081228

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820780 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081229

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 
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[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tudos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluído noutras classes; minérios; figurinhas [estatuetas], estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081230

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081231

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnéticos; disquetes; discos compactos [memória apenas de leitura]; 

cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos ópticos; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 

descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnético e óp-
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ticos; disquetes; discos magnéticos e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, política, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081232

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade 

(joalharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras 

de arte em prata.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081233

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 
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para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 

marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (enve-

lopes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidões impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controlo; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felcitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativas 

a desenvolvimentos científico, político, cultura, educação, literário ou económicos; papel 

para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081234

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081235

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 19

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

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081236

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas [estatuetas], 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim e conchas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081237

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-
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-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estátuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081238

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081239

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081240

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; floras artifi-

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com premio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081241

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 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; brinquedos; aparelhos para praticar de desporto; sacos adap-

tados para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; 

tacos de golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para 

praticar desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081242

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 
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condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria, e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081243

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para carida-

de relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, 

educação, serviços de seguranças social, redução de pobreza, programas de intercâmbio 

cultural ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com acti-

vidades e eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e 

caridade e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consul-

toria, e assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081244

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081245

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpóios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

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

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-

tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 

apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

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

excluiu-se «serviços de guia, excursões guiadas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/081246

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 42
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[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; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-

grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 

técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-

lar nos campos da física, química e fisiologia médica, e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente, criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 

participarem em debates, e envolver em redes sociais, negócios e comunidades; serviços 

informáticos, nomeadamente, locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-

do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 

informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria, e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081247

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-
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tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820753 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081248

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tudos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluído noutras classes; minérios; figurinhas [estatuetas], estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081249

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081250

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnético; disquetes; discos compactos [memória apenas de leitura]; 

cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos óptico; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 

descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnético e óp-

tico; disquetes; discos magnético e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pre-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, política, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081251

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadrenação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 
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marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (enve-

lopes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidão impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controle; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felcitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativa 

com desenvolvimentos científico, política, cultura, educação, literário ou económicos; papel 

para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081252

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, trofeus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade 

(joalharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras 

de arte em prata.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081253

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02



N.º 8 — 19-2-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2353

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081254

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 19

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

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081255

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-
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ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas [estatuetas], 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim, e conchas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081256

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estatuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081257

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 
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tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081258

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081259

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; floras artifi-

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China



2356 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 8 期 —— 2014 年 2 月 19 日

[210] 編號 N.º : N/081260

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 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; brinquedos; aparelhos para praticar de desporto; sacos adap-

tados para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; 

tacos de golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para 

praticar desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081261

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria, e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081262

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para carida-

de relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, 

educação, serviços de seguranças social, redução de pobreza, programas de intercâmbio 

cultural ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com acti-

vidades e eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e 

caridade e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consul-

toria, e assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081263

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081264

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-
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pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpóios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

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

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-

tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 

apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

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

excluiu-se «serviços de guia, excursões guiadas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/081265

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 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; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-

grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 

técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-

lar nos campos da física, química e fisiologia médica, e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente, criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 
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participarem em debates, e envolver em redes sociais, negócios e comunidades; serviços 

informáticos, nomeadamente, locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-

do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 

informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria, e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081266

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820762 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081267

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tudos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluído noutras classes; minérios; figurinhas [estatuetas], estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081268

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081269

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnético; disquetes; discos compactos [memória apenas de leitura]; 
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cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos óptico; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 

descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnético e óp-

tico; disquetes; discos magnético e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pre-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, política, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081270

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, trofeus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade 

(joalharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras 

de arte em prata.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081271

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadrenação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 

marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (enve-

lopes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidão impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controle; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felcitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativa 

com desenvolvimentos científico, política, cultura, educação, literário ou económicos; papel 

para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081272

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081273

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 19

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

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081274

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas [estatuetas], 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim, e conchas.

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081275

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estatuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081276

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081277

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081278

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; floras artifi-

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081279

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 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; brinquedos; aparelhos para praticar de desporto; sacos adap-

tados para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; 

tacos de golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para 

praticar desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081280

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria, e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081281

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para carida-

de relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, 

educação, serviços de seguranças social, redução de pobreza, programas de intercâmbio 

cultural ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com acti-

vidades e eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e 

caridade e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consul-

toria, e assessoria relacionados com os serviços acima referidos.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081282

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081283

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpóios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

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

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-

tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 
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fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 

apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

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

excluiu-se «serviços de guia, excursões guiadas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/081284

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 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; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-

grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 

técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-

lar nos campos da física, química e fisiologia médica, e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente, criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 

participarem em debates, e envolver em redes sociais, negócios e comunidades; serviços 

informáticos, nomeadamente, locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-

do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 
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informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria, e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081285

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820799 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081286

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 
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[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tudos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluído noutras classes; minérios; figurinhas [estatuetas], estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081287

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081288

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnético; disquetes; discos compactos [memória apenas de leitura]; 

cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos óptico; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 
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descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnético e óp-

tico; disquetes; discos magnético e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pre-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, política, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081289

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, trofeus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade 

(joalharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras 

de arte em prata.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081290

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadrenação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 

marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (enve-

lopes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidão impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controle; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felcitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativa 

com desenvolvimentos científico, política, cultura, educação, literário ou económicos; papel 

para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081291

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-
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sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081292

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas [estatuetas], 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim, e conchas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081293

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 19

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

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081294

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas [estatuetas], estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estatuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081295

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081296

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081297

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; floras artifi-

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/081298

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 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; brinquedos; aparelhos para praticar de desporto; sacos adap-

tados para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; 

tacos de golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para 

praticar desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081299

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria, e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081300

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para carida-

de relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, 

educação, serviços de seguranças social, redução de pobreza, programas de intercâmbio 

cultural ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com acti-

vidades e eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e 

caridade e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consul-

toria, e assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081301

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081302

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 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 : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpóios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

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

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-

tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 

apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

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

excluiu-se «serviços de guia, excursões guiadas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/081303

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 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; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-
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grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 

técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-

lar nos campos da física, química e fisiologia médica, e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente, criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 

participarem em debates, e envolver em redes sociais, negócios e comunidades; serviços 

informáticos, nomeadamente, locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-

do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 

informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria, e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081304

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K.Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 
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informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/29 302820771 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/081322

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : 潔美來集團有限公司

   Jemella Group Limited

 地址 Endereço : 英國利茲市水巷布里奇沃特LS11 5BZ

   Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 電吹風；頭髮乾燥或加熱器；電吹風盒和頭髮乾燥或加熱器用盒；上述商品零部件。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/05 011872843 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/081342

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/03

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 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 : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens, e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

leitores de áudio digitais; leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de 
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cassetes de áudio; leitores e gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos 

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação; dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas / baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-

formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular, e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores / descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 



2382 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 8 期 —— 2014 年 2 月 19 日

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas seleccionadoras de prémios; aparelhos e 

instrumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; apare-

lhos e instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescen-

tes; aparelhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações 

eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; para-raios; electrolizadores; ex-

tintores de incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento 

de socorro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar 

o desenvolvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; ímanes decorativos; ve-

dações electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 062808 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/081377

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/04

[730] 申請人 Requerente : 潔美來集團有限公司

   Jemella Group Limited

 地址 Endereço : 英國利茲市水巷布里奇沃特LS11 5BZ

   Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 燙髮用鐵夾；頭髮造型用電動手工具；非電動頭髮造型用手工具；剪刀；剃鬚刀；電動刮鬍刀和

剪髮用具；上述物品用盒及零部件。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/02 011950921 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/081378

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/04

[730] 申請人 Requerente : 潔美來集團有限公司

   Jemella Group Limited

 地址 Endereço : 英國利茲市水巷布里奇沃特LS11 5BZ

   Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 教學儀器；計算機軟件；電子出版物（可下載）；預記錄的數據介質；插頭；上述物品用盒及零

部件。  
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/02 011950921 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/081408

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/05

[730] 申請人 Requerente : Allen Edmonds Corporation

 地址 Endereço : 201 East Seven Hills Road, Port Washington, Wisconsin 53074, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cremes para sapatos; graxa para sapatos; cera para sapatos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081409

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/05

[730] 申請人 Requerente : Allen Edmonds Corporation

 地址 Endereço : 201 East Seven Hills Road, Port Washington, Wisconsin 53074, 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 : Óculos; óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081410

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/05

[730] 申請人 Requerente : Allen Edmonds Corporation

 地址 Endereço : 201 East Seven Hills Road, Port Washington, Wisconsin 53074, 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 : 14
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[511] 產品 Produtos : Botões de punho; relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081411

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/05

[730] 申請人 Requerente : Allen Edmonds Corporation

 地址 Endereço : 201 East Seven Hills Road, Port Washington, Wisconsin 53074, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Pastas para desenhos; estojos para cartões-de-visita; sacos para todos os fins; malas para 

sapatos para viagem; carteiras.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/07 85/954,199 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/081412

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/05

[730] 申請人 Requerente : Allen Edmonds Corporation

 地址 Endereço : 201 East Seven Hills Road, Port Washington, Wisconsin 53074, 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Formas para sapatos; escovas para sapatos; panos para engraxar sapatos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081413

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/05
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[730] 申請人 Requerente : Allen Edmonds Corporation

 地址 Endereço : 201 East Seven Hills Road, Port Washington, Wisconsin 53074, 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 : Cintos; casacos; calçado; luvas; artigos de chapelaria; casacos curtos; gravatas de pescoço; 

calças; camisas; meias; camisolas de lã.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/07 85/954,199 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/081414

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/05

[730] 申請人 Requerente : Allen Edmonds Corporation

 地址 Endereço : 201 East Seven Hills Road, Port Washington, Wisconsin 53074, 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 de lojas de venda a retalho apresentando calçado e vestuário; serviços de lojas de 

venda a retalho on-line apresentando calçado e vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081487

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : 同昇有限公司

   TOPRISE CORPORATION LIMITED

 地址 Endereço : Room 1202, 12th Floor, Trend Centre, No. 29-31 Cheung Lee Street, 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；餐廳；自助餐廳；快餐館；咖啡館；茶館；酒吧服務；流動飲食供應；飯店。  

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor de laranja (Pantone 173c), verde (Pantone 376c), vermelho (Pantone 1795c), amarelo 

(Pantone 123c) e preto (Pantone pretoC).

[210] 編號 N.º : N/081488

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : SODILAC

 地址 Endereço : 68, rue De Villiers, 92300 Levallois-Perret, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medici-

nal; alimentos para bebés; leite em pó e leite para bebés e crianças; suplementos nutricio-

nais e dietéticos para uso humano, nomeadamente bebés e crianças; bebidas fortificadas 

com vitaminas e minerais; bebidas nutricionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081489

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : SODILAC

 地址 Endereço : 68, rue De Villiers, 92300 Levallois-Perret, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e lacticínios, nomeadamente leite enriquecido com vitaminas, leite aromatizado, so-

bremesas de produtos lácteos, iogurtes; óleos e gorduras alimentares; manteiga; queijos; 

bebidas à base de leite (com maior teor de leite).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081490

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : SODILAC

 地址 Endereço : 68, rue De Villiers, 92300 Levallois-Perret, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Cacau; farinha e preparados à base de cereais; pão, artigos de pastelaria e artigos de con-

feitaria; gelados; molhos (condimentos); molhos de queijo.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081491

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : SODILAC

 地址 Endereço : 68, rue De Villiers, 92300 Levallois-Perret, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Àguas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sumos 

de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081493

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : 貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司

   GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國貴州省習水縣習酒鎮

   Xijiu Town, Xishui County, Guizhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081494

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : 貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司

   GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國貴州省習水縣習酒鎮

   Xijiu Town, Xishui County, Guizhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081495

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : 貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司

   GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國貴州省習水縣習酒鎮

   Xijiu Town, Xishui County, Guizhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 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/081496

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : 貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司

   GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國貴州省習水縣習酒鎮

   Xijiu Town, Xishui County, Guizhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081497

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : 貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司

   GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國貴州省習水縣習酒鎮

   Xijiu Town, Xishui County, Guizhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081498

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : 貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司

   GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國貴州省習水縣習酒鎮

   Xijiu Town, Xishui County, Guizhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 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/081506

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : 台州環洋機電有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省溫嶺市澤國鎮薑家村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 割草機；碾碎機；水族池通氣泵；礦井排水泵；汽油機（陸地車輛用的除外）；發電機；非陸地車

輛傳動馬達；離心泵；泵（機器）；壓縮機（機器）；曲軸；氣動焊接設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081546

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/11

[730] 申請人 Requerente : Alpro, commanditaire vennootschap op aandelen

 地址 Endereço : Vlamingstraat, 28, B-8560 Wevelgem, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; leite em pó 

para recém-nascidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081547

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/11

[730] 申請人 Requerente : Alpro, commanditaire vennootschap op aandelen
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 地址 Endereço : Vlamingstraat, 28, B-8560 Wevelgem, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Bebidas à base de soja, incluindo leite de soja; leite de soja aromatizado; natas sem ser lac-

ticínios; iogurte; queijo; manteiga; leite de coco; leite de arroz; carne, peixe, aves e caça; 

extractos de carne; frutas e vegetais em conserve, congelados, secos e cozinhados; gelati-

nas, geleias, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares; substitutos de 

lacticínios; substitutos de carne; sobremesas à base de soja.

[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 «leite de amêndoas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/081548

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/11

[730] 申請人 Requerente : Alpro, commanditaire vennootschap op aandelen

 地址 Endereço : Vlamingstraat, 28, B-8560 Wevelgem, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; massas alimentares, bolachas, ape-

ritivos, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimen-

tos); especiarias; gelo; iogurtes congelados; sobremesas de chocolate; sobremesas à base 

de farinha; sobremesas de baunilha; sobremesas aromatizadas com caramelo; sobremesas 

aromatizadas com café; sobremesas feitas com ingredientes à base de plantas; sobremesas à 

base de noz; bebidas à base de café.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081549

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/11

[730] 申請人 Requerente : Alpro, commanditaire vennootschap op aandelen

 地址 Endereço : Vlamingstraat, 28, B-8560 Wevelgem, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas à base de plantas; sumos de frutas; smoothies; bebidas com baixo teor calórico, 

bebidas não alcoólicas; cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoóli-

cas; bebidas de frutas e sumos de frutas; leite de amêndoa aromatizado e não-aromatizado; 

xaropes e outros preparados para fazer bebidas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081612

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/12

[730] 申請人 Requerente : Zimmer+Rohde GmbH

 地址 Endereço : Zimmersmühlenweg 14-18, 61440 Oberursel, 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 : 不屬其他類別之紡織品、針織布（紡織品）及紡織產品，窗簾，包含前述產品以塑料纖維或礦

物纖維製成之紡織替代品；包含以塑膠製造帳篷及遮蓋的紡織替代品之布料；包含以塑膠製

造帳篷及遮蓋的紡織替代品之紡織品；紡織製掛毯【壁掛】；床罩；桌巾；家用床單；家用毛巾。

（全屬第24類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/081613

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/12

[730] 申請人 Requerente : Monica Vinader Limited

 地址 Endereço : Unit li Docking Workshops, Station Road, Docking, Kings Lynn, Norfolk, PE31 8LT, Uni-

ted Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬與其合金及不屬別類之貴重金屬製品或鍍有貴重金屬之物品；首飾；寶石；鐘錶及計

時儀器；鐘；手錶；項鍊；耳環；戒指；胸針；垂飾；袖扣；獎章；別針；貴重金屬製首飾；貴重金

屬製寶石；貴重金屬製鐘錶及貴重金屬製計時儀器；貴重金屬製鐘；貴重金屬製手錶；貴重金

屬製項鍊；貴重金屬製耳環；貴重金屬製戒指；貴重金屬製胸針；貴重金屬製垂飾；貴重金屬

製袖扣；貴重金屬製獎章；貴重金屬製別針。（全屬第14類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081614

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/12

[730] 申請人 Requerente : Monica Vinader Limited

 地址 Endereço : Unit li Docking Workshops, Station Road, Docking, Kings Lynn, Norfolk, PE31 8LT, Uni-

ted Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 
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 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、不屬別類之皮革製品及人造皮製品；行李箱及旅行袋；雨傘；陽傘；手杖；提

袋；手提包；運動包；購物袋；皮包；皮夾；行李箱；公事包；手提箱；鑰匙包；化粧箱。（全屬第

18類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081617

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/12

[730] 申請人 Requerente : TransAct Technologies Incorporated

 地址 Endereço : 2319 Whitney Avenue, Suite 3B, Hamden, Connecticut 06518, 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 : Hardware de computador; computador e dispositivos de jogo, nomeadamente, um anexo 

para um dispositivo de jogo ou máquina, nomeadamente, portas para interfaces para com-

putadores para uso em conjunção com uma impressora e um dispositivo de jogo ou máqui-

na; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 85/957,872 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/081618

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/12

[730] 申請人 Requerente : TransAct Technologies Incorporated

 地址 Endereço : 2319 Whitney Avenue, Suite 3B, Hamden, Connecticut 06518, 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 para uso na indústria de jogo para monitorizar o estado e a efecti-

vidade de cupões promocionais imprimíveis, publicidades, e programas de recompensa a 

clientes e campanhas e impressoras e dispositivos de jogo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 85/958,146 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/081622

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/12
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[730] 申請人 Requerente : City Electrical Factors Limited

 地址 Endereço : 141 Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire CV8 2SU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Extintores de incêndio e equipamentos; equipamento de protecção contra incêndio; equi-

pamento de detecção de incêndio; instalações para detecção de incêndio; alarme de incên-

dios; detectores de chamas; instrumentos e equipamentos salva-vidas; detectores de fumo; 

detectores de gás; detectores de temperatura; painéis de incêndio; aparelhos e equipamen-

tos de segurança; instalações de prevenção contra invasões e roubos; instalações electróni-

cas de segurança; alarmes contra roubo; alarmes; alarmes sonoros, eléctricos; aparelhos de 

monitorização eléctricos; receptores (áudio e vídeo); sensores de presença; sensor infraver-

melho passivo (PIR - Passive InfraRed); aparelhos de vigilância; alarmes contra incêndios 

para serviços de emergência; aparelhos de alarmes contra incêndios; central eléctrica de 

emergência; dispositivo de monitorização de centrais eléctricas; dispositivos de monito-

rização (hardware de computador); painéis de controle (electricidade); caixas de ligação 

eléctrica; interruptores; cabos; fios; tomadas; reguladores de intensidade da luz; iluminação 

para lastros; ignidores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081623

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/12

[730] 申請人 Requerente : City Electrical Factors Limited

 地址 Endereço : 141 Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire CV8 2SU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 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; aparelhos para iluminação; luminárias; lâmpadas, 

lâmpadas e tubos para todos os aparelhos de iluminação; lâmpadas LED; lâmpadas flores-

centes; aparelhos de iluminação eléctrica; peças de iluminação para lâmpadas eléctricas; 

iluminação de emergência; iluminação de segurança; iluminações para sinalizações; holo-

fotes; lâmpadas à prova de humidade; equipamentos para lâmpadas à prova de humidade; 

equipamentos protectores de aparelhos de iluminação; invólucros para luminárias; quebra-

-luzes; filamentos para lâmpadas eléctricas; suportes para quebra-luzes; lastros; luminárias 

compactas (lighting battens); postes (bollards) de iluminação; lanternas para iluminação; 

lâmpadas UV (curling lamps); iluminação para veículos.

[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 «transformadores eléctricos para iluminação», por pertencer a outra classe.
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[210] 編號 N.º : N/081624

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/12

[730] 申請人 Requerente : City Electrical Factors Limited

 地址 Endereço : 141 Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire CV8 2SU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Extintores de incêndio e equipamentos; equipamento de protecção contra incêndio; equi-

pamento de detecção de incêndio; instalações para detecção de incêndio; alarme de incên-

dios; detectores de chamas; instrumentos e equipamentos salva-vidas; detectores de fumo; 

detectores de gás; detectores de temperatura; painéis de incêndio; aparelhos e equipamen-

tos de segurança; instalações de prevenção contra invasões e roubos; instalações electróni-

cas de segurança; alarmes contra roubo; alarmes; alarmes sonoros, eléctricos; aparelhos de 

monitorização eléctricos; receptores (áudio e vídeo); sensores de presença; sensor infraver-

melho passivo (PIR - Passive InfraRed); aparelhos de vigilância; alarmes contra incêndios 

para serviços de emergência; aparelhos de alarmes contra incêndios; central eléctrica de 

emergência; dispositivo de monitorização de centrais eléctricas; dispositivos de monito-

rização (hardware de computador); painéis de controle (electricidade); caixas de ligação 

eléctrica; interruptores; cabos; fios; tomadas; reguladores de intensidade da luz; iluminação 

para lastros; ignidores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081625

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/12

[730] 申請人 Requerente : City Electrical Factors Limited

 地址 Endereço : 141 Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire CV8 2SU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 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; aparelhos para iluminação; luminárias; lâmpadas, 

lâmpadas e tubos para todos os aparelhos de iluminação; lâmpadas LED; lâmpadas flores-

centes; aparelhos de iluminação eléctrica; peças de iluminação para lâmpadas eléctricas; 

iluminação de emergência; iluminação de segurança; iluminações para sinalizações; holo-

fotes; lâmpadas à prova de humidade; equipamentos para lâmpadas à prova de humidade; 

equipamentos protectores de aparelhos de iluminação; invólucros para luminárias; quebra-

-luzes; filamentos para lâmpadas eléctricas; suportes para quebra-luzes; lastros; luminárias 

compactas (lighting battens); postes (bollards) de iluminação; lanternas para iluminação; 

lâmpadas UV (curling lamps); iluminação para veículos.

[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 «transformadores eléctricos para iluminação», por pertencer a outra classe.
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[210] 編號 N.º : N/081641

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/13

[730] 申請人 Requerente : 翹安環球有限公司

   GREAT EASE GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心，郵政信箱957

   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 : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpeza; sabões; perfumaria, óleos essenciais para perfumaria, loções para os cabelos; den-

tífricos; produtos aromáticos; produtos aromáticos (óleos essenciais); máscaras de beleza; 

kits de cosméticos; cosméticos; cremes cosméticos; depilatórios; óleos essenciais; batons; 

produtos de maquilhagem; leite de limpeza para fins de toilette; verniz de unhas; perfumes; 

champôs; cremes para branqueamento da pele; água-de-toilette.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081642

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/13

[730] 申請人 Requerente : 翹安環球有限公司

   GREAT EASE GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心，郵政信箱957

   P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Difusores de ar; aparelhos de desodorização do ar; filtros para aparelhos de ar-condicio-

nado; instalações de ar-condicionado; aparelhos de ar condicionado para veículos; esterili-

zadores de ar; aparelhos para  desinfecção; instalações para purificação de esgotos; filtros 

[peças de instalações de uso doméstico ou industrial]; aparelhos de desodorização, não 

para uso pessoal; aparelhos de iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, re-

frigeração, secagem, ventilação, distribuição de água e instalações sanitárias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081643

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/13

[730] 申請人 Requerente : 翹安環球有限公司

   GREAT EASE GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心，郵政信箱957

   P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de distribuição, de comércio retalhista, de comércio grossista, de importação e de 

exportação em relação a difusores de ar; distribuição de amostras; publicidade; organiza-

ção de feiras com fins comerciais ou publicitários; administração comercial do licenciamen-

to de bens e serviços de terceiros; agências de importação- exportação; serviços de leilões; 

promoção de vendas [para terceiros]; serviços de aquisição para terceiros [compra de bens 

e serviços para outras empresas]; serviços de facturação; serviços de anúncios publicitários; 

gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081644

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/13

[730] 申請人 Requerente : 翹安環球有限公司

   GREAT EASE GLOBAL LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心，郵政信箱957

   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 : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de instalação, reparação e manutenção em relação a difusores de ar; instalação, 

manutenção e reparação de máquinas; reconstrução de motores que foram usados ou par-

cialmente destruídos; reparação e instalação de electrodomésticos; instalação e reparação 

de aparelhos de ar-condicionado; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equi-

pamentos para escritórios; instalação, manutenção e reparação de instalações de sanitárias; 

construção civil; serviços de instalação e reparação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081652

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/13

[730] 申請人 Requerente : SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA

 地址 Endereço : Tte. Gral. Richieri 15 (2322) Sunchales, Província de Santa Fé, República Argentina

 國籍 Nacionalidade : 阿根廷 Argentina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e produtos lácteos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho escuro, castanho, castanho claro, azul, azul claro, branco, preto, amarelo e cor-

-de-rosa.

[210] 編號 N.º : N/081654

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/13

[730] 申請人 Requerente : 朗廷酒店國際有限公司

   Langham Hotels International Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道23號鷹君中心33樓

   33rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotelaria e de restauração; fornecimento de alojamentos e quartos para aco-

modação temporária; serviços de reservas de hotéis e restaurantes; serviços de bar e salas 

de estar para aperitivos; serviços de fornecimento de refeições; serviços de fornecimento 

de sorvete; serviços de snack-bar e bares para venda de sanduíches; serviços de cafetarias; 

organização e condução de banquetes; fornecimento de instalações para conferências.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081664

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/16

[730] 申請人 Requerente : 宜賓紅樓夢酒業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省宜賓縣喜捷鎮紅樓夢村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；葡萄酒；蒸餾飲料；烈酒（飲料）；酒精飲料原汁；酒精飲料濃縮汁；酒精飲料

（啤酒除外）；預先混合的酒精飲料（以啤酒為主的除外）；食用酒精；燒酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081665

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/16
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[730] 申請人 Requerente : 宜賓紅樓夢酒業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省宜賓縣喜捷鎮紅樓夢村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；葡萄酒；蒸餾飲料；烈酒（飲料）；酒精飲料原汁；酒精飲料濃縮汁；酒精飲料

（啤酒除外）；預先混合的酒精飲料（以啤酒為主的除外）；食用酒精；燒酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081666

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/16

[730] 申請人 Requerente : 宜賓紅樓夢酒業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省宜賓縣喜捷鎮紅樓夢村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；葡萄酒；蒸餾飲料；烈酒（飲料）；酒精飲料原汁；酒精飲料濃縮汁；酒精飲料

（啤酒除外）；預先混合的酒精飲料（以啤酒為主的除外）；食用酒精；燒酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081719

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Bottega Veneta SA

 地址 Endereço : Via Industria 19, Cadempino, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, extractos de perfume, perfumes sólidos, água de perfume, água-de-colónia, 

água de toilette, cremes para depois de barbear, loções para depois de barbear, loções de 

barbear, cremes e espumas de barbear, óleos essenciais para uso pessoal, máscaras de bele-

za, cremes de limpeza, cremes de mão, cremes faciais e para o corpo, desodorizantes para 

uso pessoal, anti-transpirantes para uso pessoal, produtos para limpeza da pele, sabonetes 

para uso pessoal, sabonetes de toilette, sabonetes para banho, espumas para o banho e du-

che, géis para o banho e duche, óleos para o corpo, loções para o corpo, loções para a pele, 

pó de talco, dentífricos, esmaltes para unhas, loções bronzeadoras, perfumes para quartos 

em forma de spray, pedra-pomes perfumados, preparados de fragrância para quartos, sa-

quetas para perfumar roupa de cama, sáis de banho.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081720

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Bottega Veneta SA

 地址 Endereço : Via Industria 19, Cadempino, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras 

classes; peles de animais, couro; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, guarda-sóis e 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos de mão, sacos a tiracolo, sacos de estopa, bolsas 

para usar à cintura, sacos a tiracolo para transportar bebés; sacos de compra de couro e 

lona, sacos de estopa, sacos de compras, malas envelope, malas de mão para a noite, cartei-

ras, porta-moedas, estojos de couro para cartões de crédito, estojos de couro para cartões-

-de-visita, pastas, pastas para documentos, bolsas de couro, sacos escolares, sacolas, malas 

de viagem, porta-chaves (em couro), mochilas, mochilas de campismo, estojos para artigos 

de higiene pessoal vendidos vazios, malas de viagem para transportar na cabine do avião, 

sacos com rodas, sacos de praia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081721

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Bottega Veneta SA

 地址 Endereço : Via Industria 19, Cadempino, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, extractos de perfume, perfumes sólidos, água de perfume, água-de-colónia, 

água de toilette, cremes para depois de barbear, loções para depois de barbear, loções de 

barbear, cremes e espumas de barbear, óleos essenciais para uso pessoal, máscaras de bele-

za, cremes de limpeza, cremes de mão, cremes faciais e para o corpo, desodorizantes para 

uso pessoal, anti-transpirantes para uso pessoal, produtos para limpeza da pele, sabonetes 

para uso pessoal, sabonetes de toilette, sabonetes para banho, espumas para o banho e du-

che, géis para o banho e duche, óleos para o corpo, loções para o corpo, loções para a pele, 

pó de talco, dentífricos, esmaltes para unhas, loções bronzeadoras, perfumes para quartos 

em forma de spray, pedra-pomes perfumados, preparados de fragrância para quartos, sa-

quetas para perfumar roupa de cama, sáis de banho.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081722

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Bottega Veneta SA

 地址 Endereço : Via Industria 19, Cadempino, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras 

classes; peles de animais, couro; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, guarda-sóis e 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos de mão, sacos a tiracolo, sacos de estopa, bolsas 

para usar à cintura, sacos a tiracolo para transportar bebés; sacos de compra de couro e 

lona, sacos de estopa, sacos de compras, malas envelope, malas de mão para a noite, cartei-

ras, porta-moedas, estojos de couro para cartões de crédito, estojos de couro para cartões-

-de-visita, pastas, pastas para documentos, bolsas de couro, sacos escolares, sacolas, malas 

de viagem, porta-chaves (em couro), mochilas, mochilas de campismo, estojos para artigos 

de higiene pessoal vendidos vazios, malas de viagem para transportar na cabine do avião, 

sacos com rodas, sacos de praia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081723

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : 金蝶軟件（中國）有限公司

   Kingdee Software (China) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層

   A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan 

District, Shenzhen, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 軟盤；計算機周邊設備；計算機用介面卡；監視器（計算機硬件）；計算機存儲器；計算機；已錄

製的計算機程序（程序）；光盤；電腦軟件（錄製好的）；半導體器件；手提電話；光通訊設備；

智能卡（集成電路卡）；計算機程序（可下載軟件）；聲音傳送裝置；數據處理設備；磁性身份

識別卡；計算機用磁盤驅動器；計算機遊戲軟件；監視程序（計算機程序）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081724

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : 金蝶軟件（中國）有限公司

   Kingdee Software (China) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區科技園科技南十二路2號金蝶軟件園A座1-8層

   A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan 

District, Shenzhen, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件諮詢；計算機系統設計；計算機軟

件出租；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；研究與開發（替他人）；計算機軟件的

安裝；計算機硬件設計和開發諮詢；計算機軟件維護；計算機系統分析；計算機程序複製；把有

形的數據或文件轉換成電子媒體；替他人創建和維護網站；計算機病毒的防護服務；網站設計

諮詢；信息技術諮詢服務；計算機系統遠程監控；軟件運營服務（SAAS）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081725

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD.

 地址 Endereço : 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, 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 de cartões de crédito, de cartões de débito e de cartões de 

pagamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081726

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD.

 地址 Endereço : 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; serviços de cartões de crédito, de cartões de débito e de cartões de 

pagamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081727

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD.

 地址 Endereço : 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, 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 de cartões de crédito, de cartões de débito e de cartões de 

pagamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081734

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas 

de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; programas 

de computador; software para processamento de pagamentos electrónicos para e de ter-

ceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; publicações electrónicas 

em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base 

de dados informática); software descarregável para facilitar a transmissão electrónica de 

informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; software descarregável que 

permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a dados, documentos, imagens 

e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para aces-

so, visualização e controlo de computadores remotos e redes informáticas; publicações 

electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos e materiais de instrução 

sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e marketing; software e 

periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores 

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

ais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de trabalho informáticas; 



N.º 8 — 19-2-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2403

servidores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes 

informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos 

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

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

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

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

veis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música 

descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de 

rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; 

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

namento global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de 

vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para 

equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas 

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

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

distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081735

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

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

noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias (impressas); 

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 classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

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

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

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

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; todos estes produtos, incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081736

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

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

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

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

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

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

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

serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios 

comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

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

ria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços 

de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, 

gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, 

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

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

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

des informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de 

uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de infor-

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

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

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

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

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

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

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

tação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de 

transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de 

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

em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencen-

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

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

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

relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais 

ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difu-

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

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

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

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 
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terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma 

rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de co-

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

variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálo-

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

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

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a 

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

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

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

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

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

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indiví-

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

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

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

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

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

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

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

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 
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transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

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

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

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

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; consultadoria, informação e serviços de aconselhamento relacionados com 

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081737

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

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

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

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

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

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

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

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

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

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

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

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

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

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

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

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

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

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

de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

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

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

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

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

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

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

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-
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tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

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

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

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

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

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

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

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081738

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, 

de videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados 

e imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios 

em linha sobre o desempenho, a eficiência e o estado de aplicações, teleconferências, video-

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de 

informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de 

telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de 

mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, in-
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formação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados 

tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens 

fixas e imagens animadas e informação de voz, tal como caracteres; fornecimento de painéis 

de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

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

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e 

transaccionar negócios; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros 

de endereços e de notas, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento 

de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; forneci-

mento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electró-

nico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 38.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081739

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre trans-

porte; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; alu-

guer de veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte 

por pipe-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial 

(mensagens ou mercadorias); serviços de transporte, que consistem na gestão logística do 

transporte; serviços de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automó-

veis; viagens de iates e/ou de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e 

informações sobre viagens; serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de 

viagens e informações sobre as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados 

informática ou da internet; prestação de informações relativas a viagens e turismo, através 

da internet ou através de redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passa-

geiros; serviços de embalagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, 

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

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

navios e/ou de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pi-

lotagem; distribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; 

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

serviços de instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zo-

nas de pista de voo; exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras 

de rodas; administração de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; alu-

guer e/ou leasing de contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de 

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

movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; alu-

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

dicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; 

recolha de resíduos e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-

-exportação (despacho alfandegário); serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081740

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

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

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

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

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

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

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização, 

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

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

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

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

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

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

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 
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de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

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

instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através 

de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos de computador 

e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de má-

quinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo 

de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de 

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

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

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

os serviços incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081741

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos 

domínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, 

da partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas 

telefónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interope-

rabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio 

do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por 

telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha 

para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, 

constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar do-

cumentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha 

directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, 

sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesqui-
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sa; concepção de computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores por-

táteis («laptops»), computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assisten-

tes pessoais digitais (pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de 

telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação 

para computadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; 

programação de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de softwa-

re de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores 

de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de con-

cepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento 

de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa 

e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de 

informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone 

ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com 

software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados 

informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electró-

nicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de su-

portes electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; 

decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações 

sobre computadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança 

informática; serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; 

serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de 

transacções comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança 

para controlo de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança 

da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no 

domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) 

das telecomunicações; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com 

os serviços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081742

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

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

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

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

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

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

pessoal; aluguer de aparelhos; serviços de autenticação para segurança informática; auten-

ticação em linha de assinaturas electrónicas; prestação de serviços de protecção através de 

estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra 

incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos 
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de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços 

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

imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um 

registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de in-

vestigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos 

indivíduos; serviços funerários; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacio-

nados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081743

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : 登程媒體有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路友邦廣場20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 : 35

[511] 服務 Serviços : 提供刊登戶外廣告服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色，綠色，黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/081744

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : 富榮藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士前地120號永堅工業大廈4樓F座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅/白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/081745

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17
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[730] 申請人 Requerente : 富榮藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士前地120號永堅工業大廈4樓F座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081746

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : 珠海市魅族科技有限公司

   MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市科技創新海岸魅族科技樓

   Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Zhuhai City, Guangdong, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 便攜式計算機專用包；便攜式計算機專用套；數據處理設備；計算機軟件（已錄製）；已錄製的

計算機操作程序；筆記本電腦；計算機遊戲軟件；錄音載體；便攜計算機；時鐘（時間記錄裝

置）；記時器（時間記錄裝置）；電傳真設備；電子公告牌；電話機；可視電話；手提電話；電話

用成套免提工具；手機套；手機帶；幻燈片（照相）；透明軟片（照相）；電視機；DVD播放機；

頭帶耳機；照相機（攝影）；電源材料（電線、電纜）；集成電路；插頭、插座及其它接觸器（電

接頭）；變壓器（電）；減壓器（電源）；電子防盜裝置；眼鏡；電池；電池充電器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081747

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : Consitex S.A.

 地址 Endereço : Via Ligornetto 13, CH-6855, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos feitos nestes materiais, nomeadamente cintos de 

couro, carteiras, pastas, porta-cartões; peles de animal; malas de viagem, mochilas, malas, 

sacos, nomedamente sacos de mão, sacos de desporto, sacos para cosméticos, sacos de rou-

pa, malas de computador, capas para computadores «tablet», sacos de golf, sacos para sapa-

tos, sacos para produtos de higiene pessoal, bolsas; porta-moedas, malas de mão; guarda-

-chuvas e bengalas para caminhar e produtos feitos nestes materiais não incluídos em ou-
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tras classes; couro (curtido ou por curtir), arcas e sacos de viagem; guarda-chuvas, guarda-

-sóis e bengalas para caminhar; chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081748

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : Consitex S.A.

 地址 Endereço : Via Ligornetto 13, CH-6855, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Cabide de corpo inteiro, móveis, espelhos, molduras para fotografias, armários, bengaleiro 

(mobiliário), contadores (mesas), telas (mobiliário), arcas não metálicas, bustos de madeira, 

cera, gesso ou plástico, bustos para alfaiates, manequins, cartazes de madeira ou de plásti-

co, tabuletas de madeira ou de plástico, almofadas, capas para vestuário (guarda-vestidos), 

capas de vestuário (para arrumação), divãs, sofás, ganchos e cabides não metálicos, gan-

chos não metálicos para vestuário, cadeiras, cabide para chapéus, porta-livros, suporte 

para guarda-chuvas, prateleiras para revistas, prateleiras para vinho, portas, caixas feitas 

de madeira ou plástico, secretárias (mobiliário), cadeiras (assentos), cadeiras, cortinas, têx-

teis interiores de cortinas reflectoras, expositores (mobiliário), produtos (não incluídos em 

outras classes) de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, 

concha, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias, ou de 

plásticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081749

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : 吳秀英

   Ung, Sau Ieng

 地址 Endereço : 澳門賈伯樂提督街99號2樓N座群威大廈 

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、紅色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/081750

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18
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[730] 申請人 Requerente : 李皇男 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市金山區温泉路21巷21號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 鴨肉；鹹水鴨；豬腳；豬肉；肉類；肉類製品；筍絲；肉湯；豆腐；豆乾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081751

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : 李皇男 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市金山區温泉路21巷21號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；自助餐廳；餐廳；飯店；自助餐館；快餐館；流動飲食供應；茶館；汽車旅館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081752

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : 李佳霖 

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市官渡區關上關興路寶海高級公寓B幢5單元502號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；童裝；鞋；帽子；襪；披肩；皮帶（服飾用）；手套（服裝）；頭帶（服裝）；圍巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081755

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : 安正時尚集團股份有限公司

   Anzheng Fashion Group Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省海寧市海昌街道隆興路110號

   No. 110 Longxing Road, Haining City, Zhejiang Province 314400, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；游泳衣；領帶；圍巾；

腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081756

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : 安正時尚集團股份有限公司

   Anzheng Fashion Group Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省海寧市海昌街道隆興路110號

   No. 110 Longxing Road, Haining City, Zhejiang Province 314400, 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 : 服裝；嬰兒全套衣；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；游泳衣；領帶；圍巾；

腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081757

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : 安正時尚集團股份有限公司

   Anzheng Fashion Group Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國浙江省海寧市海昌街道隆興路110號

   No. 110 Longxing Road, Haining City, Zhejiang Province 314400, 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 : 服裝；嬰兒全套衣；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；游泳衣；領帶；圍巾；

腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081760

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18
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[730] 申請人 Requerente : BASF Coatings GmbH

 地址 Endereço : Glasuritstrasse 1, Münster, Alemanha

 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, vernizes, lacas; primários, materiais de enchimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081761

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : BASF Coatings GmbH

 地址 Endereço : Glasuritstrasse 1, Münster, Alemanha

 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, vernizes, lacas; primários, materiais de enchimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081762

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : Ho Chai Kung Medicine Manufactory Limited

 地址 Endereço : Flat A2, 8/F., Block A, Texaco Industrial Centre, 256-264 Texaco Road, Tsuen Wan, New 

Territories, 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 : Medicamentos; suplementos alimentares nutritivos; produtos medicinais para os cuidados 

de saúde.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081763

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : 22, Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas, metais preciosos e suas ligas; pérolas; botões de 

punho; molas para gravata; anéis; pulseiras; brincos; colares; alfinetes de peito; amuletos 

(artigos de joalharia); argolas para chaves em metais preciosos; obras de arte em metais 

preciosos, guarda-jóias, caixas em metais preciosos; relojoaria e instrumentos cronométri-

cos, relógios; cronómetros; relógios de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de 

mesa; braceletes para relógios; estojos para relógios de parede e mesa e relojoaria, meda-

lhas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/24 57563/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/081764

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : 22, Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Apresentação de artigos de joalharia, produtos de joalharia, obras de arte, artigos crono-

métricos, relógios, pedras preciosas, metais preciosos em meios de comunicação social para 

vendas a retalho; serviços de venda a retalho online apresentando artigos de joalharia, pro-

dutos de joalharia, artigos cronométricos, relógios, pedras preciosas; consultoria comercial 

para a aquisição e venda de artigos de joalharia, pedras preciosas, artigos cronométricos, 

relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/24 57563/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/081765

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itáli

 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 : Malas, malas de mão, sacos de viagem, pastas de executivo, pastas de executivo em couro, 

carteiras em couro para cartões de crédito, carteiras, pastas em couro para documentos, 

bolsas em couro para chaves, porta-moedas, baús, malas de viagem, bolsas para cosmé-

ticos, sacos de desporto incluídos nesta classe, sacos para equipamentos atléticos, malas 

de noite e sacos de tiracolo para senhoras, sacos em couro para compras, malas escolares, 
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sacos porta-fatos para viagem, malas porta-fatos para viagem, sacos para sapatos para via-

gem, sacos de praia, sacos para fraldas, mochilas («backpacks»), malas e sacos tipo Boston 

(«Boston bags»), baús de viagem, malas de viagem («duffle bags»), malas de viagem para 

pernoitar, malas de bagagem de mão, sacos para alpinismo, sacolas, malas e bolsas de ópe-

ra, estojos de toilette (não equipados), peles, estojos e caixas feitos em couro, malas e bol-

sas de couro para embalagens, correias de couro, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, trelas 

e coleiras em couro, tudo incluído na Classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081766

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle n.º 1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itáli

 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 em couro, blusões em couro, calças em couro, saias em couro, blusas em couro, 

gabardinas em couro, casacos compridos em couro, sobretudos em couro, cintos em couro, 

cintas e suspensórios em couro para vestuário, cintos, fatos, blusões acolchoados, blusões, 

dólmans («stuff jackets»), camisolões e macacões, calças, calças de ganga («jeans»), saias, 

vestidos, casacos, sobretudos, capas e capotes, gabardinas, parcas («parkas»), pulôveres, 

camisas, camisetas («T-shirts»), blusas, camisolas («sweaters»), roupa interior, «baby-dolls» 

sendo roupa de dormir, roupões de banho, vestuário de banho, lingerie, fatos de banho, 

robes, robes de noite, vestidos inteiros, vestidos de duas peças, vestidos de noite, xailes, ca-

checóis e lenços, gravatas, laços, fatos de homem, camisas formais, camisas havianas («alo-

ha»), camisolas («sweat shirts»), camisas interiores, camisetas com gola («polo shirts»), cor-

petes («body suits»), casacos desportivos («blazers»), calções, camisas de desporto; sapatos, 

sapatos de atletismo, chinelos e sapatos de quarto, sapatos de protecção, sapatos de salto 

baixo, sapatos em couro, sapatos em borracha, galochas, socas e tamancos de madeira, 

sapatos para pesca, sapatos de basquetebol, sapatos formais, sapatos de salto alto, sapatos 

de alpinismo, sapatos de rugby, sapatos de pugilismo, sapatos de basebol, sapatos de verniz 

ou envernizados, sapatos de paria palmilhas, solas para calçado, gáspias de calçado, saltos 

para sapatos e botas, peças antiderrapante para sapatos e botas, biqueiras para calçado, 

sapatos de chuva, sapatos de corridas de pista, sapatos de trabalho, sapatos de palha, sapa-

tilhas de ginástica, botas, botas de esqui, botinas ou botas de cano curto, botas para a neve, 

botas de futebol, botas de atilhos, sapatos para hóquei em campo, sapatos de andebol, sa-

patos ou sandálias de esparto ou corda, sandálias, sandálias de banho; luvas, luvas de pro-

tecção contra o frio, luvas de couro, mitenes; chapéus e bonés, viseiras (para chapelaria), 

chapéus e bonés em couro, tudo incluído na Classe 25
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081767

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itáli

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e por atacado na área de perfumaria e cosméticos, vestuário, 

calçado, chapelaria e respectivos acessórios, bem como de óculos e artigos em couro, malas 

e bolsas, relógios e jóias; artigos de papelaria e instrumentos de escrita; reunião, em bene-

fício de terceiros, de perfumaria e cosméticos, vestuário, calçado, chapelaria e respectivos 

acessórios, bem como de óculos e artigos em couro, malas e bolsas, relógios e jóias, artigos 

de papelaria e instrumentos de escrita, excepto o seu transporte, permitindo aos clientes 

ver e compar esses produtos em estabelecimentos comerciais de venda a retalho e atacado, 

grandes armazéns, centros comerciais, por meio de catálogos de ordem postal ou através de 

meios electrónicos ou de um sítio de mercadoria geral na Rede («Internet»), tudo incluído 

na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081768

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : 中國國際中小企業博覽會事務局 

 地址 Endereço : 中國廣州市越秀區東風中路483號粵財大廈29樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；組織商業或廣告交易會；組織商業或廣告展覽；商業管理和組織諮詢；進出口代理；替他

人採購（替其他企業購買商品或服務）；人事管理諮詢；商業企業遷移；計算機數據庫訊息系統

化；自動售貨機出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，藍色，紫色，橙色，綠色，黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/081769

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : 康奈集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省温州市雙嶼中國鞋都產業園康奈工業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；成品衣；鞋；皮鞋；帽；襪；手套；圍巾；皮帶（服飾用）；嬰兒全套衣；游泳衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081770

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : 22, Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas, metais preciosos e suas ligas; pérolas; botões de 

punho; molas para gravata; anéis; pulseiras ; brincos; colares; alfinetes de peito; amuletos 

(artigos de joalharia); argolas para chaves em metais preciosos; obras de arte em metais 

preciosos, guarda-jóias, caixas em metais preciosos; relojoaria e instrumentos cronométri-

cos, relógios; cronómetros; relógios de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de 

mesa; braceletes para relógios; estojos para relógios de parade e relojoaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/16 58765/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/081771

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : 22, Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial  
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[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas, metais preciosos e suas ligas; pérolas; botões de 

punho; molas para gravata; anéis; pulseiras ; brincos; colares; alfinetes de peito; amuletos 

(artigos de joalharia); argolas para chaves em metais preciosos; obras de arte em metais 

preciosos, guarda-jóias, caixas em metais preciosos; relojoaria e instrumentos cronométri-

cos, relógios; cronómetros; relógios de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de 

mesa; braceletes para relógios; estojos para relógios de parade e relojoaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081772

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : LAURENT-PERRIER

 地址 Endereço : 32 Avenue de Champagne, 51150 Tours Sur Marne, 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); vinhos; vinhos espumantes; cocktails.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor-de-rosa rosado (pantone pink pinkish 487C)

[210] 編號 N.º : N/081774

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : 啟昌有限公司

   COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA / PLANET RIDER COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hot Line, 11.º andar H, em 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozi-

nhados; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestí-

veis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081775

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : 啟昌有限公司

   COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA / PLANET RIDER COMPANY LIMI-

TED
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 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hot Line, 11.º andar H, em 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 : 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, 

ferment em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelos para re-

frescar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081776

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : 啟昌有限公司

   COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA / PLANET RIDER COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hot Line, 11.º andar H, em 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 : 32

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

mos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081777

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : 啟昌有限公司

   COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA / PLANET RIDER COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hot Line, 11.º andar H, em Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081778

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : 啟昌有限公司

   COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA / PLANET RIDER COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hot Line, 11.º andar H, em Macau
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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, secos e cozi-

nhados; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestí-

veis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081779

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : 啟昌有限公司

   COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA / PLANET RIDER COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hot Line, 11.º andar H, em 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 : 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, 

ferment em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelos para re-

frescar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081780

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : 啟昌有限公司

   COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA / PLANET RIDER COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hot Line, 11.º andar H, em 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 : 32

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

mos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081781

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19
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[730] 申請人 Requerente : 啟昌有限公司

   COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA / PLANET RIDER COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hot Line, 11.º andar H, em Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081782

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : 啟昌有限公司

   COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA / PLANET RIDER COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hot Line, 11.º andar H, em 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozi-

nhados; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestí-

veis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如商標樣本所示之紅色及黃色。 

[210] 編號 N.º : N/081783

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : 啟昌有限公司

   COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA / PLANET RIDER COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hot Line, 11.º andar H, em 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 : 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, 

ferment em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelos para re-

frescar.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如商標樣本所示之紅色及黃色。 

[210] 編號 N.º : N/081784

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : 啟昌有限公司

   COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA / PLANET RIDER COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hot Line, 11.º andar H, em Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如商標樣本所示之紅色及黃色。 

[210] 編號 N.º : N/081785

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : 啟昌有限公司

   COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA / PLANET RIDER COMPANY LIMI-

TED

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hot Line, 11.º andar H, em 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 : 32

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

mos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如商標樣本所示之紅色及黃色。 
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[210] 編號 N.º : N/081794

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

 地址 Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, 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.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/081795

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

 地址 Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, 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 uso medicinal; ali-

mentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para seres humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; 

matérias para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para a des-

truição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; aerossóis de arrefecimento para uso me-

dicinal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/081796

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

 地址 Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, 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, odontológicos e veterinários; membros, 

olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de sutura; dispositivos e instrumen-

tos médicos para a administração transdérmica de fármacos consistindo em micro agulhas 
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e pensos adesivos; almofadas ou adesivos refrigerantes com gel para absorção e radiação de 

calor brusco no corpo humano; almofadas térmicas activadas pelo ar; almofadas de aque-

cimento para uso medicinal; sacos de gelo para uso medicinal; aparelhos de aquecimento 

para uso medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/081798

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : The Mentholatum Company

 地址 Endereço : 707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127-1587, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados para branqueamento (roupa); preparados para lavagem de roupa; preparados 

para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes (sem ser para uso pessoal); artigos 

de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos; limpeza da 

pele não medicado, toalhetes cosméticos, toalhetes para limpeza facial impregnados com 

preparados para limpeza; preparados para o cuidado da pele (sem ser para uso médico); 

preparados cosméticos anti-envelhecimento para a face e corpo (sem ser para uso médico); 

preparados para o tratamento pessoal da pele, face, corpo, mãos, pés e unhas; loções cos-

méticas para a pele, cremes para a pele, géis para a pele, tónicos para a pele, hidratantes 

para a pele, adstringentes para fins cosméticos, cremes hidratantes, branqueadores para a 

pele, cremes para embranquecimento da pele, leite de limpeza para fins de toilette, prepa-

rados para limpeza da pele, águas, produtos para lavagem, sabonetes (tudo para uso pes-

soal); sabonetes medicinais, sabonetes desodorizantes para uso pessoal, antitranspirantes 

para uso pessoal, géis para o duche, cremes para o duche, géis para o banho; mascaras de 

beleza, preparados cosméticos; loções cosméticas, géis, pós, sprays, cremes, águas; poma-

das (sem ser para uso médico); preparados para protecção solar não medicado, preparados 

para protecção solar, preparados para bronzear, loções para bronzear, cremes para depois 

de apanhar sol; papéis absorventes de gordura; preparados para depilação; artigos de toile-

te (cosméticos); água de toilete; lenços de papel impregnados com loções cosméticas; pro-

dutos para maquilhagem; preparados não medicados para tratamento dos lábios, protecto-

res para os lábios, batons para protecção solar (cosméticos) e outros preparados cosméticos 

relacionados com os lábios, preparados para amaciamento dos lábios; preparados para o 

tratamento do cabelo, preparados para colorir o cabelo, champôs, amaciadores; preparados 

para barbear; loções para após barbear; tudo incluído na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081799

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19
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[730] 申請人 Requerente : SHIMANO INC.

 地址 Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, 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 : Linha de pesca, incluindo bobinas de pesca, varas de pesca, bases para bobinas de pesca, 

linhas para pesca, guias de linha (para uso em varas de pesca), gancho para pescar, iscas 

(artificial) para pescar, iscas artificiais, cesto de verga para peixe (equipamento de pesca), 

bóias para pescar, pesos de pesca (nomeadamente, chumbos), sacos de redes para pescado-

res, suporte de varas de pesca, sacos de pesca, luvas de pesca; estojos para varas de pesca, 

recipientes para linhas de pesca, e protectores para as ancas especialmente para pesca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081800

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : SHIMANO INC.

 地址 Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, 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 : Linha de pesca, incluindo bobinas de pesca, varas de pesca, bases para bobinas de pesca, 

linhas para pesca, guias de linha (para uso em varas de pesca), gancho para pescar, iscas 

(artificial) para pescar, iscas artificiais, cesto de verga para peixe (equipamento de pesca), 

bóias para pescar, pesos de pesca (nomeadamente, chumbos), sacos de redes para pescado-

res, suporte de varas de pesca, sacos de pesca, luvas de pesca; estojos para varas de pesca, 

recipientes para linhas de pesca, e protectores para as ancas especialmente para pesca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081801

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : Liu.Jo S.p.A.

 地址 Endereço : Viale John Ambrose Fleming, 17, Carpi (Modena), Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, sacos a tiracolo, sacos de mão, malas de mão em lona estampada, bolas para usar à 

cintura, sacos de compras, sacos de estopa, sacos de lona para compras, malas de mão para 

a noite, malas envelope, carteiras, porta-moedas, carteiras para cartões-de-visita feitas de 

couro, carteiras para cartões de crédito feitas de couro, pastas, pasta para documentos, 

bolsas de couro, malas escolares, sacolas de escola, malas de viagem, sacos de vestuário 



N.º 8 — 19-2-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2431

para viagens, porta-chaves em couro, mochilas, mochilas de campismo, estojos para artigos 

de higiene pessoal vendidos vazios, malas de viagem para transporter na cabine do avião, 

sacos de praia, baús e sacos de viagem, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081802

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : Liu.Jo S.p.A.

 地址 Endereço : Viale John Ambrose Fleming, 17, Carpi (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 : Pulôveres, casacos de malha, camisolas de lã, camisolas de malha, casacos curtos, parkas, 

vestuário de natação, fato de banho de corpo inteiro, binquínis, sarongs, cafetãs (kaftans), 

blusas, camisolas de lã, camisolas pólo, calças, calças de ganga, coletes, saias, calções de 

paria, cuecas de tecido para homen, calções para ciclismo, calções para ginásio, calções 

para natação, calções para ténis, calções bermuda, calções, t-shirt, vestidos de noite de 

senhora, vestidos de casa, boleros curtos, casacos curtos de lã, vestidos, vestidos de senho-

ra, fatos para homens, fatos para sanhoras, casacos curtos, impermeáveis, anoraques para 

exercício, anoraques sem ser para exercício, colete interior, sobretudos, casacos de pele e 

casacos de pele, vestuário de couro, fatos de treino, macacões, roupa interior, roupões de 

banho, soutiens, cuecas, tangas, cuecas fio-dental, cuecas, camisolas interiores para senho-

ras, camisolas interiores, camisolas de alças, corpetes com sutiã, espartilhos, camisas de noite, 

robes, pijamas, meias de noite vidro e collants, meias-calças, meias de senhora, corpetes, 

saiotes, peúgas, polainas de lã, lenços para o pescoço, capas, ponchos, faixas (vestuário), 

xailes, lenços de cabeça, gravatas, luvas (vestuário), cintos (vestuário), suspensórios, sapatos, 

sapatos de couro, sapatados de borracha, sapatos para a chuva, sapatos de ténis, botas de torno-

zelo, sapatos cabedal, sapatilhas, botas, chinelos, chinelos, tamancos, chapéus e bones, sarongs.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081803

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : DUNLOP SPORTS CO. LTD.

 地址 Endereço : 6-9, 3-Chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, 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 : 運動包；手提包；皮夾；皮包；非配合外型化粧箱；高爾夫傘；皮革及人造皮革、不屬別類之皮革

及人造皮製品；動物皮、獸皮；行李箱及旅行袋；雨傘；遮陽傘；手杖；鞭、馬具及鞍具。（全屬第

18類產品）  



2432 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 8 期 —— 2014 年 2 月 19 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081804

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : DUNLOP SPORTS CO. LTD.

 地址 Endereço : 6-9, 3-Chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, 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 : 毛巾布；紡織製毛巾；紡織製手帕；紡織製洗臉毛巾；浴用毛巾；枕頭毛巾；紡織製運動毛巾；不

屬別類之紡織品及紡織製品；床罩；桌巾。（全屬第24類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081805

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : DUNLOP SPORTS CO. LTD.

 地址 Endereço : 6-9, 3-Chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, 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 : 襪帶；吊襪帶；吊褲帶；腰帶；運動服；運動鞋；帽舌【帽子】；衣服；靴鞋；帽子。（全屬第25類

產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081806

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : DUNLOP SPORTS CO. LTD.

 地址 Endereço : 6-9, 3-Chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, 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 : 高爾夫球；高爾夫球桿；高爾夫球手套；高爾夫球桿袋；高爾夫設備及配件；網球；網球拍袋；網

球設備；遊戲器具及玩具；不屬別類之體操及運動器具；聖誕樹裝飾品。（全屬第28類產品）  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081807

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : DUNLOP SPORTS CO. LTD.

 地址 Endereço : 6-9, 3-Chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, 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 : 運動包；手提包；皮夾；皮包；非配合外型化粧箱；高爾夫傘；皮革及人造皮革、不屬別類之皮革

及人造皮製品；動物皮、獸皮；行李箱及旅行袋；雨傘；遮陽傘；手杖；鞭、馬具及鞍具。（全屬第

18類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081808

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : DUNLOP SPORTS CO. LTD.

 地址 Endereço : 6-9, 3-Chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, 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 : 毛巾布；紡織製毛巾；紡織製手帕；紡織製洗臉毛巾；浴用毛巾；枕頭毛巾；紡織製運動毛巾；不

屬別類之紡織品及紡織製品；床罩；桌巾。（全屬第24類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081809

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑；洗衣用劑；清潔劑、擦亮劑、去油污劑及研磨劑；肥皂；香料；精油；化粧品；髮

水；牙膏。（全屬第3類產品）  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081810

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機設備用袋；計算機設備用覆蓋物；行動電話帶；電話外殼；照相機袋；眼鏡；隱形眼鏡；

太陽眼鏡；眼鏡袋；眼鏡盒；眼鏡用擦拭布。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081811

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及合金；首飾；寶石；鐘錶及計時儀器；貴重金屬藝術品。（全屬第14類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081812

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革；皮革製品及人造皮革製品；不屬別類之皮革製品及人造皮製品；公事包；錢

包；皮包；手提包；背包；旅行袋；海灘袋；運動包；旅行用衣物袋；鑰匙包（皮革製品）；動物

皮；行李箱；手提箱；傘；遮陽傘；手杖；鞭、馬具及鞍具。（全屬第18類產品）  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081813

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織品；帆布製紡織品；紡織製毛巾；浴用毛巾；紡織製壁掛；床罩；拼布被；床單；非紙製桌

巾；門簾。（全屬第24類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081814

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；靴鞋；帽子。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081815

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲，玩具及遊戲器具；健身用器具及運動器具；滑雪設備；滑雪板；衝浪板；滑雪手杖；滑雪

袋；運動用球；體能活動用球；網球球拍；桌球球拍；羽毛球球拍；壁球球拍；板球球拍；高爾夫

球桿；曲棍球桿；網球；毽子、羽毛球；桌球桌；輪式溜冰鞋；運動用網；運動用手套；運動用護

膝；運動用護肘；運動用腳踝墊；運動用護脛；高爾夫袋；網球球袋；網球用覆蓋物；桌球球袋；

桌球用覆蓋物；羽毛球球袋；羽毛球用覆蓋物；壁球球袋；壁球用覆蓋物；板球球袋；板球用覆

蓋物；曲棍球桿袋；曲棍球桿用覆蓋物。（全屬第28類產品）  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081816

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 企業管理；企業經營；辦公事務；商業管理；企業資訊；工業管理協助；商業管理協助；企業管

理及籌備諮詢；廣告；稅務文件準備；市場調查；企業效率專業諮詢；經濟預測；行銷調查；行

銷研究；行銷服務；拍賣服務；電腦化檔案管理；彙編統計資料；提供統計資料；公關服務；意

見調查；化妝產品、香料產品、珠寶產品、鐘、手錶、皮革製產品、衣服、靴鞋產品、運動用產

品、體操用產品之零售服務及線上零售服務；有關社會教育、文化、環境保護、可再生能源及可

持續發展之企業管理協助，企業管理及籌備諮詢。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081817

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險業務；銀行業務；不動產業務；不動產經營；資產管理；不動產估價；金融分析；保險資訊；

資本投資；信用卡服務；貨幣兌換；金融諮詢；經紀業；證券經紀；信用調查機構；租賃買賣融

資；儲蓄；金融諮詢（保險業務、銀行業務、不動產事務）；財務估價；信託管理；安排提供融

資；提供金融資訊；設立基金；幫助設立新公司之資本投資；透過網際網路之金融服務；資金贊

助服務；資金贊助（贊助）；有關電信及電腦網路之安全付款服務；發行優惠券、旅行支票、支票

及信用狀；提供有關生態學、環境保護及可持續發展之教育獎學金。（全屬第36類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081818

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : 電信通訊；以電子通訊網路方式提供商業交易入口之服務；電視節目廣播；有線電視節目廣播；

行動電話服務；無線電通訊服務；電話通訊服務；以電腦終端機方式電子傳送資料及文件；透

過電子傳輸傳遞訊息；電子郵件服務；電子訊息貯存及傳遞；傳真傳遞服務；付費廣播電視服

務；視訊會議；電報服務；文字電視廣播服務；提供線上網站出入口；電子語音服務；透過網際

網路之通訊；人造衛星傳送。（全屬第38類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081819

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供訓練及娛樂；運動及文化活動；籌備及製作運動活動；體育教育；經營健身及體育訓

練中心；安排及處理體能運動及訓練課程；經營室內體育場；經營健身房；經營健身用及運動用

設備之運動館。（全屬第41類服務）  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“ 提供有關生態學、環境保護及

可持續發展之教育獎學金”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/081820

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑；洗衣用劑；清潔劑、擦亮劑、去油污劑及研磨劑；肥皂；香料；精油；化粧品；髮

水；牙膏。（全屬第3類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081821

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26
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[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機設備用袋；計算機設備用覆蓋物；行動電話帶；電話外殼；照相機袋；眼鏡；隱形眼鏡；

太陽眼鏡；眼鏡袋；眼鏡盒；眼鏡用擦拭布。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081822

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及合金；首飾；寶石；鐘錶及計時儀器；貴重金屬藝術品。（全屬第14類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081823

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革；皮革製品及人造皮革製品；不屬別類之皮革製品及人造皮製品；公事包；錢

包；皮包；手提包；背包；旅行袋；海灘袋；運動包；旅行用衣物袋；鑰匙包（皮革製品）；動物

皮；行李箱；手提箱；傘；遮陽傘；手杖；鞭、馬具及鞍具。（全屬第18類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081824

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織品；帆布製紡織品；紡織製毛巾；浴用毛巾；紡織製壁掛；床罩；拼布被；床單；非紙製桌

巾；門簾。（全屬第24類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081825

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；靴鞋；帽子。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081826

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲，玩具及遊戲器具；健身用器具及運動器具；滑雪設備；滑雪板；衝浪板；滑雪手杖；滑雪

袋；運動用球；體能活動用球；網球球拍；桌球球拍；羽毛球球拍；壁球球拍；板球球拍；高爾夫

球桿；曲棍球桿；網球；毽子、羽毛球；桌球桌；輪式溜冰鞋；運動用網；運動用手套；運動用護

膝；運動用護肘；運動用腳踝墊；運動用護脛；高爾夫袋；網球球袋；網球用覆蓋物；桌球球袋；

桌球用覆蓋物；羽毛球球袋；羽毛球用覆蓋物；壁球球袋；壁球用覆蓋物；板球球袋；板球用覆

蓋物；曲棍球桿袋；曲棍球桿用覆蓋物。（全屬第28類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081827

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 企業管理；企業經營；辦公事務；商業管理；企業資訊；工業管理協助；商業管理協助；企業管

理及籌備諮詢；廣告；稅務文件準備；市場調查；企業效率專業諮詢；經濟預測；行銷調查；行

銷研究；行銷服務；拍賣服務；電腦化檔案管理；彙編統計資料；提供統計資料；公關服務；意

見調查；化妝產品、香料產品、珠寶產品、鐘、手錶、皮革製產品、衣服、靴鞋產品、運動用產

品、體操用產品之零售服務及線上零售服務；有關社會教育、文化、環境保護、可再生能源及可

持續發展之企業管理協助，企業管理及籌備諮詢。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081828

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險業務；銀行業務；不動產業務；不動產經營；資產管理；不動產估價；金融分析；保險資訊；

資本投資；信用卡服務；貨幣兌換；金融諮詢；經紀業；證券經紀；信用調查機構；租賃買賣融

資；儲蓄；金融諮詢（保險業務、銀行業務、不動產事務）；財務估價；信託管理；安排提供融

資；提供金融資訊；設立基金；幫助設立新公司之資本投資；透過網際網路之金融服務；資金贊

助服務；資金贊助（贊助）；有關電信及電腦網路之安全付款服務；發行優惠券、旅行支票、支票

及信用狀；提供有關生態學、環境保護及可持續發展之教育獎學金。（全屬第36類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081829

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電信通訊；以電子通訊網路方式提供商業交易入口之服務；電視節目廣播；有線電視節目廣播；

行動電話服務；無線電通訊服務；電話通訊服務；以電腦終端機方式電子傳送資料及文件；透

過電子傳輸傳遞訊息；電子郵件服務；電子訊息貯存及傳遞；傳真傳遞服務；付費廣播電視服

務；視訊會議；電報服務；文字電視廣播服務；提供線上網站出入口；電子語音服務；透過網際

網路之通訊；人造衛星傳送。（全屬第38類服務）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081830

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : KERING

 地址 Endereço : 10 avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供訓練及娛樂；運動及文化活動；籌備及製作運動活動；體育教育；經營健身及體育訓

練中心；安排及處理體能運動及訓練課程；經營室內體育場；經營健身房；經營健身用及運動用

設備之運動館。（全屬第41類服務）  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“提供有關生態學、環境保護及

可持續發展之教育獎學金”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/081854

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : 蘇州百勝動力機器股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州市滸墅關開發區聯港路567號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 非陸地車輛傳動馬達；內燃機；發電機組；船用發動機；船用引擎；泵（機器、發動機或馬達部

件）；非陸地車輛發動機；壓縮機（機器）；機器，引擎或發動機用控制製置；非陸地車輛動力

製置；舷外機；（船用發動機）；船外機；掛槳機；壓縮空氣動力機；氣墊船用引擎；驅動器；變

速機；減速機；噴射引擎；（陸上交通工具用除外）；引擎用啟動器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081865

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : 志邦厨櫃股份有限公司

   Zbom Cabinets Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國安徽省合肥市廬陽工業區連水路19號

   No.19 Lianshui Road, Luyang Industry District, Hefei, Anhui, 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 : 燈；烤麵包器；冰箱；廚房用抽油煙機；壁爐；龍頭；盥洗室；消毒器；便携式取暖器；打火機；電

力煮咖啡機；燃氣爐；沖水槽；微波爐；烤箱；電炊具（電磁爐）；電壓力鍋；淋浴熱水器；水淨

化裝置。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081866

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : 卓爾悅（常州）電子科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省常州市新北區鳳翔路7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 : 洗滌劑；清潔用油；空氣芳香劑；香；口氣清新噴灑劑；帶香味的水；香精油；製香料香水用油；

香料；薄荷油（芳香油）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081867

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : 卓爾悅（常州）電子科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省常州市新北區鳳翔路7號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備；鼠標（數據處理設備）；電子信號發射器；無線電設備；芯片（集成電路）；可

變電感器；插頭、插座和其它接觸器（電連接）；計算機存儲裝置；電池充電器；電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081868

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/26

[730] 申請人 Requerente : 卓爾悅（常州）電子科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省常州市新北區鳳翔路7號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 非醫用含煙草代用品的香煙；香煙；煙用藥草；鼻煙；香煙嘴；煙斗；香煙盒；吸煙用打火機；香

煙過濾嘴；煙斗通條。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081967

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : 江蘇洋河酒廠股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省宿遷市洋河中大街118號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 開胃酒；果酒（含酒精）；葡萄酒；利口酒；含酒精濃汁；含水果酒精飲料；蒸餾飲料；酒精飲料

（啤酒除外）；米酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081968

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : 江蘇洋河酒廠股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省宿遷市洋河中大街118號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 開胃酒；果酒（含酒精）；葡萄酒；利口酒；含酒精濃汁；含水果酒精飲料；蒸餾飲料；酒精飲料

（啤酒除外）；米酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081969

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : 阿里山集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界荃灣沙咀道289號恒生荃灣大廈13樓A室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 電子香煙；煙草；香煙；煙斗；香煙盒；煙具；鼻煙；火柴；火柴盒架；吸煙打火機；香煙過濾嘴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081970

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : 阿里山集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界荃灣沙咀道289號恒生荃灣大廈13樓A室 
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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 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 電子香煙；煙草；香煙；煙斗；香煙盒；煙具；鼻煙；火柴；火柴盒架；吸煙打火機；香煙過濾嘴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081971

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : 五葉神品牌集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡德豐街18號海濱廣場寫字樓一座15樓1509單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 電子香煙；香煙；香煙過濾嘴；雪茄煙；煙草；捲煙紙；火柴；吸煙打火機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081972

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : 廣東摩隼科技有限公司

   GUANDONG MODGEN SCI-TECH CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市小欖鎮小欖工業大道南21號B幢三層廠房

   Building B, Nº21, Xiaolan Industry Avenue South, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guang-

dong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈泡；燈；照明燈；燈罩；聚光燈；安全燈；照明用發光管；照明手電筒；頂燈；以發光二極體為

光源的照明燈。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081973

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : MA詩尼喬伏特加股份有限公司

   MA SIGNATURE VODKA INC.
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 地址 Endereço : 加拿大H1S0A5 魁北克蒙特利爾6683尊-特倫街東444室

   6683 Jean-Talon Street Esat, Suite 444, Montreal, Quebec, Canada H1S0A5

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 薄荷酒；苦味酒；雞尾酒；蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；葡萄酒；威士忌；含水果酒精飲料；米

酒；朗姆酒；伏特加酒；酒精飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081979

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Venda a retalho em supermercados de comida e bebidas, artigos para a casa, artigos de toi-

lette, preparados de limpeza para uso pessoal, artigos de perfumaria, cosméticos, prepara-

dos para o tratamento da pele, produtos para tratamento do cabelo, correntes para chaves, 

cadeados, máquinas de barbear, navalhas para a barba, escovas de dentes, pentes, esponjas, 

molduras, espelhos, tabaco e artigos para fumadores, baterias, fitas de vídeo, cassetes, dis-

cos para gravar, cassetes e discos pré-gravados, comida para animais, sacos de compras, 

chapéus-de-chuva, produtos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, brinquedos, jogos e 

brinquedos, papel, cartão e produtos feitos destes materiais, livros, cartas de jogar, artigos 

de papelaria, revistas, jornais e materiais impressos, preparados farmacêuticos e sanitários, 

estojos de primeiros socorros, dentífricos, preparados dietéticos para uso pessoal, ali-

mentos dietéticos, vitaminas; e vendas a retalho on-line dos produtos supramencionados a 

partir de uma base de dados da Internet; serviços de lojas de vendas a retalho relacionados 

com artigos de toilette, preparados de limpeza para uso pessoal, perfumaria, cosméticos, 

preparados para o tratamento da pele, preparados farmacêuticos e sanitários, estojos de 

primeiros socorros, dentífricos, preparados para cuidados pessoais, correntes para chaves, 

fechaduras, máquinas de barbear, máquinas de barbear electrónicas, navalhas para a bar-

ba, escovas de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, molduras, espelhos, 

utensílios e recipients para fins domésticos, artigos de vidro, porcelana, cristais e faiança, 

faqueiros e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispositivos periféricos, cal-

culadoras, computadores, software para computador, hardware para computador, máqui-

nas fotográficas, negativos, equipamento para o processamento de dados, aparelhos para 

gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens, suportes de registo magnéticos, 

cassetes de vídeo, cassetes de música, discos para gravação, cassetes e discos pré-gravados, 

joalharia, relógios e cronómetros, papel, cartão e produtos feitos nestes materiais, materiais 

impressos, revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, instrumentos para escrita, cartas 

de jogar, artigos feitos de couro e de imitações de couro, arcas e sacos de viagem, malas de 

viagem, sombrinhas, bengalas, sacos e malas não incluídos noutras classes, artigos têxteis, 

vestuário, chapelaria e calçado, jogos e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, 
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comidas e bebidas, alimentos em conserva, aperitivos, confeitaria, bebidas alcoólicas e/ou 

não alcoólicas, cervejas; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081980

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Venda a retalho em supermercados de comida e bebidas, artigos para a casa, artigos de toi-

lette, preparados de limpeza para uso pessoal, artigos de perfumaria, cosméticos, prepara-

dos para o tratamento da pele, produtos para tratamento do cabelo, correntes para chaves, 

cadeados, máquinas de barbear, navalhas para a barba, escovas de dentes, pentes, esponjas, 

molduras, espelhos, tabaco e artigos para fumadores, baterias, fitas de vídeo, cassetes, dis-

cos para gravar, cassetes e discos pré-gravados, comida para animais, sacos de compras, 

chapéus-de-chuva, produtos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, brinquedos, jogos e 

brinquedos, papel, cartão e produtos feitos destes materiais, livros, cartas de jogar, artigos 

de papelaria, revistas, jornais e materiais impressos, preparados farmacêuticos e sanitários, 

estojos de primeiros socorros, dentífricos, preparados dietéticos para uso pessoal, ali-

mentos dietéticos, vitaminas; e vendas a retalho on-line dos produtos supramencionados a 

partir de uma base de dados da Internet; serviços de lojas de vendas a retalho relacionados 

com artigos de toilette, preparados de limpeza para uso pessoal, perfumaria, cosméticos, 

preparados para o tratamento da pele, preparados farmacêuticos e sanitários, estojos de 

primeiros socorros, dentífricos, preparados para cuidados pessoais, correntes para chaves, 

fechaduras, máquinas de barbear, máquinas de barbear electrónicas, navalhas para a bar-

ba, escovas de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, molduras, espelhos, 

utensílios e recipients para fins domésticos, artigos de vidro, porcelana, cristais e faiança, 

faqueiros e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispositivos periféricos, cal-

culadoras, computadores, software para computador, hardware para computador, máqui-

nas fotográficas, negativos, equipamento para o processamento de dados, aparelhos para 

gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens, suportes de registo magnéticos, 

cassetes de vídeo, cassetes de música, discos para gravação, cassetes e discos pré-gravados, 

joalharia, relógios e cronómetros, papel, cartão e produtos feitos nestes materiais, materiais 

impressos, revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, instrumentos para escrita, cartas 

de jogar, artigos feitos de couro e de imitações de couro, arcas e sacos de viagem, malas de 

viagem, sombrinhas, bengalas, sacos e malas não incluídos noutras classes, artigos têxteis, 

vestuário, chapelaria e calçado, jogos e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, 

comidas e bebidas, alimentos em conserva, aperitivos, confeitaria, bebidas alcoólicas e/ou 

não alcoólicas, cervejas; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081981

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Venda a retalho em supermercados de comida e bebidas, artigos para a casa, artigos de toi-

lette, preparados de limpeza para uso pessoal, artigos de perfumaria, cosméticos, prepara-

dos para o tratamento da pele, produtos para tratamento do cabelo, correntes para chaves, 

cadeados, máquinas de barbear, navalhas para a barba, escovas de dentes, pentes, esponjas, 

molduras, espelhos, tabaco e artigos para fumadores, baterias, fitas de vídeo, cassetes, dis-

cos para gravar, cassetes e discos pré-gravados, comida para animais, sacos de compras, 

chapéus-de-chuva, produtos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, brinquedos, jogos e 

brinquedos, papel, cartão e produtos feitos destes materiais, livros, cartas de jogar, artigos 

de papelaria, revistas, jornais e materiais impressos, preparados farmacêuticos e sanitários, 

estojos de primeiros socorros, dentífricos, preparados dietéticos para uso pessoal, ali-

mentos dietéticos, vitaminas; e vendas a retalho on-line dos produtos supramencionados a 

partir de uma base de dados da Internet; serviços de lojas de vendas a retalho relacionados 

com artigos de toilette, preparados de limpeza para uso pessoal, perfumaria, cosméticos, 

preparados para o tratamento da pele, preparados farmacêuticos e sanitários, estojos de 

primeiros socorros, dentífricos, preparados para cuidados pessoais, correntes para chaves, 

fechaduras, máquinasde barbear, máquinas de barbear electrónicas, navalhas para a barba, 

escovas de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, molduras, espelhos, 

utensílios e recipients para fins domésticos, artigos de vidro, porcelana, cristais e faiança, 

faqueiros e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispositivos periféricos, cal-

culadoras, computadores, software para computador, hardware para computador, máqui-

nas fotográficas, negativos, equipamento para o processamento de dados, aparelhos para 

gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens, suportes de registo magnéticos, 

cassetes de vídeo, cassetes de música, discos para gravação, cassetes e discos pré-gravados, 

joalharia, relógios e cronómetros, papel, cartão e produtos feitos nestes materiais, materiais 

impressos, revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, instrumentos para escrita, cartas 

de jogar, artigos feitos de couro e de imitações de couro, arcas e sacos de viagem, malas de 

viagem, sombrinhas, bengalas, sacos e malas não incluídos noutras classes, artigos têxteis, 

vestuário, chapelaria e calçado, jogos e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, 

comidas e bebidas, alimentos em conserva, aperitivos, confeitaria, bebidas alcoólicas e/ou 

não alcoólicas, cervejas; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081982

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited



2448 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 8 期 —— 2014 年 2 月 19 日

 地址 Endereço : Trident 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Venda a retalho em supermercados de comida e bebidas, artigos para a casa, artigos de toi-

lette, preparados de limpeza para uso pessoal, artigos de perfumaria, cosméticos, prepara-

dos para o tratamento da pele, produtos para tratamento do cabelo, correntes para chaves, 

cadeados, máquinas de barbear, navalhas para a barba, escovas de dentes, pentes, esponjas, 

molduras, espelhos, tabaco e artigos para fumadores, baterias, fitas de vídeo, cassetes, dis-

cos para gravar, cassetes e discos pré-gravados, comida para animais, sacos de compras, 

chapéus-de-chuva, produtos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, brinquedos, jogos e 

brinquedos, papel, cartão e produtos feitos destes materiais, livros, cartas de jogar, artigos 

de papelaria, revistas, jornais e materiais impressos, preparados farmacêuticos e sanitários, 

estojos de primeiros socorros, dentífricos, preparados dietéticos para uso pessoal, ali-

mentos dietéticos, vitaminas; e vendas a retalho on-line dos produtos supramencionados a 

partir de uma base de dados da Internet; serviços de lojas de vendas a retalho relacionados 

com artigos de toilette, preparados de limpeza para uso pessoal, perfumaria, cosméticos, 

preparados para o tratamento da pele, preparados farmacêuticos e sanitários, estojos de 

primeiros socorros, dentífricos, preparados para cuidados pessoais, correntes para chaves, 

fechaduras, máquinasde barbear, máquinas de barbear electrónicas, navalhas para a barba, 

escovas de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, molduras, espelhos, 

utensílios e recipients para fins domésticos, artigos de vidro, porcelana, cristais e faiança, 

faqueiros e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispositivos periféricos, cal-

culadoras, computadores, software para computador, hardware para computador, máqui-

nas fotográficas, negativos, equipamento para o processamento de dados, aparelhos para 

gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens, suportes de registo magnéticos, 

cassetes de vídeo, cassetes de música, discos para gravação, cassetes e discos pré-gravados, 

joalharia, relógios e cronómetros, papel, cartão e produtos feitos nestes materiais, materiais 

impressos, revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, instrumentos para escrita, cartas 

de jogar, artigos feitos de couro e de imitações de couro, arcas e sacos de viagem, malas de 

viagem, sombrinhas, bengalas, sacos e malas não incluídos noutras classes, artigos têxteis, 

vestuário, chapelaria e calçado, jogos e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, 

comidas e bebidas, alimentos em conserva, aperitivos, confeitaria, bebidas alcoólicas e/ou 

não alcoólicas, cervejas; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081985

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[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 
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[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : （在計算機網絡上）提供在線遊戲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081986

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[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。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081987

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[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。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081988

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : 茂碩電源科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區松白路關外小白芒桑泰工業園6層 

 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 : 電磁線圈；變阻器；變壓器（電）；整流器；逆變器（電）；照明設備用鎮流器；電觸點；配電盤

（電）；電流換向器；電導線管。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081989

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : 陳秉鑑 

 地址 Endereço : 中國台灣台南市南區金華路2段385巷29號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬、貴重金屬合金、貴重金屬盒、珠寶首飾、貴重金屬飾針、戒指（首

飾）、耳環、鑰匙圈、（小飾物或短鏈飾物）、手錶帶、記時器（手錶）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081990

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : 陳秉鑑 

 地址 Endereço : 中國台灣台南市南區金華路2段385巷29號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 半加工或未加工皮革、旅行箱、手提包、手提旅行包（箱）、手提箱、錢包（錢夾）、用於裝化妝

用品的包、鑰匙包、護照夾（皮革製）、皮製系帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081991

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : 陳秉鑑 

 地址 Endereço : 中國台灣台南市南區金華路2段385巷29號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝、成品衣、鞋、帽、手套、領帶、圍巾、披巾、腰帶、婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081992

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/27

[730] 申請人 Requerente : 陳秉鑑 

 地址 Endereço : 中國台灣台南市南區金華路2段385巷29號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 電腦網路上的線上廣告、為零售目的在通訊媒體上展示商品、為消費者提供商業資訊和建議

（消費者建議機備）、為廣告宣傳目的組織時裝表演、進出口代理、拍賣、替他人採購（替其他

企業購買商品或服務）、市場行銷、電話市場行銷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081993

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : 敏益（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門畢仕達大馬路26號中福商業中心5樓D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 : 1

[511] 產品 Produtos : 建築用防水劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081994

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30
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[730] 申請人 Requerente : 糖兄弟（澳門）商貿有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街34-34A號永和大廈地下C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 : 43

[511] 服務 Serviços : 小食、飲料外賣，提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/082012

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : LUTONG ENTERPRISE CORP.

 地址 Endereço : 6th Fl., No. 7, Lane 25, Shuang Cheng St., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 公事包；背包；包裝用皮袋【封套、小袋】；露營袋；登山袋；運動包；皮製帶；公事包；名片匣

【皮夾】；旅行用衣物袋；手提包；鑰匙包；錢包；帆布背包；書包；購物袋；手提箱；旅行袋；旅

行箱；行李箱【行李】。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, verde, vermelho e branco.

[210] 編號 N.º : N/082013

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : LUTONG ENTERPRISE CORP.

 地址 Endereço : 6th Fl., No. 7, Lane 25, Shuang Cheng St., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 圍裙【服裝】；衣着；內衣；靴鞋；鞋子；鞋用金屬配件；手套【服裝】；帽子；頭巾；領帶；圍巾；

披肩；襪子；綁腿；吊襪帶；吊褲帶；腰帶【服裝】；耳罩【服裝】；睡眠用眼罩。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, verde, vermelho e branco.
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[210] 編號 N.º : N/082014

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/30

[730] 申請人 Requerente : FEDRIGONI S.P.A.

 地址 Endereço : Viale Piave, 3, Verona, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; chapas para estampar (artigos de papelaria); papel para desenho; bases para copos e 

garrafas em papel; cartão; artigos em cartão; blocos de notas; impressos; cartões; marcado-

res para livros; calendários; placas para escrever; álbuns; tubos de cartão; etiquetas, sem ser 

de tecido; estatuetas (estatuetas) de papel encerado; publicações impressas; cartazes; pe-

riódicos; fotografias; aguarelas; figuras de passar (decalcomanias); encadernações; afiadores 

de lápis; tesouras (artigos de escritório); artigos de papelaria; anteparos para livros; pesos 

para papéis; autocolantes (artigos de papelaria); borrachas; estojos para escrever (conjun-

tos); pranchas com mola para papéis; clipes prende-papéis; arquivadores (artigos de pape-

laria); tinteiros; bases para tinteiros; instrumentos de escrita; lápis; estojos para lápis; pin-

céis; canetas esferográficas; estojos para canetas; instrumentos de desenho; conjuntos para 

desenho; blocos para impressoras; material de ensino (excepto aparelhos); aguarelas (lápis 

de desenho); papéis dobráveis variados para a arte de origami; livros de papel de rascunho; 

livros de indexes; diários; álbuns de fotografias; blocos de notas; agendas de endereços; 

livros de receitas; pastas para documentos; sacos do lixo em papel; molas para dinheiro; 

caixas de papel ou cartão; abridores de cartas; cartões de felicitações; quadros; estampas; 

almanaques; livros; agendas para uso como artigo de papelaria; agendas; postais; cartões 

de convite; etiquetas de pendurar de cartão; reproduções gráficas; papel de arte; papel para 

impressão; papel de embrulho; papel para cópia; papel ondulado; capas para livros; envelo-

pes de papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082026

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/31

[730] 申請人 Requerente : EXPRESS GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Rua Seis Bairro Iao Hon Nº 73 Centro Comercial Wong Kam Sobreloja P, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 奶粉及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082027

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/31

[730] 申請人 Requerente : EXPRESS GROUP COMPANY LIMITED
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 地址 Endereço : Rua Seis Bairro Iao Hon Nº 73 Centro Comercial Wong Kam Sobreloja P, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : 奶粉及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082029

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/31

[730] 申請人 Requerente : Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 36 Macheng Road, Xihu District, Hangzhou, 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 : 批發及零售服務：數據處理設備；計算機存儲裝置；已錄製的計算機程序；計算機外圍設備；計

算機軟件（已錄製）；微處理機；監視器（計算機硬件）；中央處理器（CPU）；集成電路咭；智

能咭（集成電路咭）；已錄製的計算機程序（程序）；電腦軟件（錄製好的）；電子出版物（可下

載）；計算機程序（可下載軟件）；讀出器（數據處理設備）；USB閃存盤；監視程序；（計算機

程序）；計算機游戲軟件；可下載的音樂文件；可下載的影像文件；計數器；數量顯示器；商品電

子標簽；電子公告牌；電子佈告板；發光式電子指示器；閃光信號燈；信號燈；發光或機械信號

板；夜明或機械信號標志；內部通訊裝置；可視電話；網絡通訊設備；無綫電設備；雷達設備；

遙控信號用電動裝置；運載工具用導航儀器（隨載計算機）；全球定位系統（GPS）設備；光通

訊設備；錄音裝置；錄像機；攝像機；便攜式媒體播放器；自動廣告機；音頻視頻接收器；電影

片剪輯設備；照相機（攝影）；測速儀（照相）；閃光燈；（攝影）；觀測儀器；視聽教學儀器；探

測器；運載工具用測速儀；非醫用激光器；運載工具駕駛和控制模擬器；濕度表；温度指示計；

光學器械和儀器；光學鏡頭；電源材料（電綫、電纜）；半導體器件；視頻顯示屏；遙控裝置；傳

感器；燈光調節器（電）；個人用防事故裝置；電子防盜裝置；火警報警器；煙霧探測器；聲音警

報器；報警器；電鎖；蜂鳴器；防盜報警器；眼鏡；電池；蓄電池；動畫片。  

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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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/066700 2014/01/28 2014/01/28 RYUKAKUSAN CO., LTD. 05

N/066701 2014/01/28 2014/01/28 RYUKAKUSAN CO., LTD. 30

N/068845 2014/01/28 2014/01/28 黎華雲

LAI WA WAN

43

N/069127 2014/01/28 2014/01/28 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 05

N/069128 2014/01/28 2014/01/28 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 09

N/069129 2014/01/28 2014/01/28 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 14

N/069130 2014/01/28 2014/01/28 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 18

N/069131 2014/01/28 2014/01/28 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 25

N/069132 2014/01/28 2014/01/28 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 35

N/069133 2014/01/28 2014/01/28 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 42

N/069134 2014/01/28 2014/01/28 新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司 44

N/070451 2014/01/28 2014/01/28 陳錫朝

CHAN SEK CHIO 

05

N/072610 2014/01/28 2014/01/28 Asana Assets Limited 03

N/072611 2014/01/28 2014/01/28 Asana Assets Limited 05

N/072612 2014/01/28 2014/01/28 Asana Assets Limited 03

N/072613 2014/01/28 2014/01/28 Asana Assets Limited 05

N/072684 2014/01/28 2014/01/28 Asana Assets Limited 30

N/072685 2014/01/28 2014/01/28 Asana Assets Limited 30

N/072838 2014/01/28 2014/01/28 CORPORACION HABANOS, S.A. 34

N/072933 2014/01/28 2014/01/28 CORPORACION HABANOS, S.A. 34

N/073272 2014/01/28 2014/01/28 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 28

N/073920 2014/01/28 2014/01/28 重慶市友軍食品有限公司 29

N/074090 2014/01/28 2014/01/28 Triumph Intertrade AG 25

N/074584 2014/01/28 2014/01/28 李傑志

LEI KIT CHI

30

N/074585 2014/01/28 2014/01/28 李傑志

LEI KIT CHI

30

N/075755 2014/01/28 2014/01/28 王巧玲

WONG HAO LENG

05

N/075756 2014/01/28 2014/01/28 王巧玲

WONG HAO LENG

05

N/075784 2014/01/28 2014/01/28 王輝躍 41
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/075785 2014/01/28 2014/01/28 武漢飛喜樂農業科技有限公司 01

N/075786 2014/01/28 2014/01/28 羅榮耀

Lo, Veng Io

35

N/075787 2014/01/28 2014/01/28 The Coca-Cola Company 32

N/075788 2014/01/28 2014/01/28 SUNFUN INFO CO., LTD. 09

N/075789 2014/01/28 2014/01/28 SUNFUN INFO CO., LTD. 38

N/075790 2014/01/28 2014/01/28 SUNFUN INFO CO., LTD. 45

N/075791 2014/01/28 2014/01/28 SUNFUN INFO CO., LTD. 09

N/075792 2014/01/28 2014/01/28 SUNFUN INFO CO., LTD. 38

N/075793 2014/01/28 2014/01/28 SUNFUN INFO CO., LTD. 45

N/075794 2014/01/28 2014/01/28 LOUIS VUITTON MALLETIER 18

N/075795 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 26

N/075796 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 03

N/075797 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 09

N/075798 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 14

N/075799 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 16

N/075800 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 18

N/075801 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 20

N/075802 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 21

N/075804 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 25

N/075805 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 26

N/075806 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 27

N/075807 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 35

N/075808 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 36

N/075809 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 16

N/075810 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 21

N/075811 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 25

N/075812 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 26

N/075813 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 28

N/075814 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 35

N/075815 2014/01/28 2014/01/28 江西省綠滋肴實業有限公司 35

N/075816 2014/01/28 2014/01/28 HOSENDO Co., Ltd. 05

N/075817 2014/01/28 2014/01/28 HOSENDO Co., Ltd. 32

N/075818 2014/01/28 2014/01/28 擎天商業策略顧問有限公司 41

N/075819 2014/01/28 2014/01/28 擎天商業策略顧問有限公司 45
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N/075820 2014/01/28 2014/01/28 擎天商業策略顧問有限公司 35

N/075821 2014/01/28 2014/01/28 維利斯發展有限公司 28

N/075822 2014/01/28 2014/01/28 維利斯發展有限公司 28

N/075823 2014/01/28 2014/01/28 環境保護局 12

N/075824 2014/01/28 2014/01/28 環境保護局 16

N/075825 2014/01/28 2014/01/28 環境保護局 18

N/075826 2014/01/28 2014/01/28 環境保護局 21

N/075827 2014/01/28 2014/01/28 環境保護局 24

N/075828 2014/01/28 2014/01/28 環境保護局 25

N/075829 2014/01/28 2014/01/28 深圳市秋葉原實業有限公司 09

N/075830 2014/01/28 2014/01/28 Feng Yi Jenny 41

N/075831 2014/01/28 2014/01/28 Feng Yi Jenny 41

N/075832 2014/01/28 2014/01/28 King.Com Limited 09

N/075833 2014/01/28 2014/01/28 King.Com Limited 25

N/075834 2014/01/28 2014/01/28 King.Com Limited 41

N/075849 2014/01/28 2014/01/28 惠州市麥科特電動車實業有限公司 12

N/075850 2014/01/28 2014/01/28 親和源股份有限公司

Cherish-Yearn Co., Ltd.

43

N/075854 2014/01/28 2014/01/28 Watson Enterprises Limited 35

N/075855 2014/01/28 2014/01/28 Watson Enterprises Limited 35

N/075856 2014/01/28 2014/01/28 Watson Enterprises Limited 35

N/075857 2014/01/28 2014/01/28 Watson Enterprises Limited 35

N/075858 2014/01/28 2014/01/28 Watson Enterprises Limited 35

N/075859 2014/01/28 2014/01/28 Tsit Wing International Company Limited 21

N/075860 2014/01/28 2014/01/28 Tsit Wing International Company Limited 32

N/075861 2014/01/28 2014/01/28 Tsit Wing International Company Limited 35

N/075862 2014/01/28 2014/01/28 Tsit Wing International Company Limited 43

N/075863 2014/01/28 2014/01/28 Tsit Wing International Company Limited 11

N/075864 2014/01/28 2014/01/28 Tsit Wing International Company Limited 21

N/075865 2014/01/28 2014/01/28 Tsit Wing International Company Limited 29

N/075866 2014/01/28 2014/01/28 Tsit Wing International Company Limited 30

N/075867 2014/01/28 2014/01/28 Tsit Wing International Company Limited 32

N/075868 2014/01/28 2014/01/28 Tsit Wing International Company Limited 35

N/075869 2014/01/28 2014/01/28 Tsit Wing International Company Limited 43

N/075870 2014/01/28 2014/01/28 CONSITEX S.A. 25
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N/075896 2014/01/28 2014/01/28 莆田市雲起香材有限公司 03

N/075897 2014/01/28 2014/01/28 Knowledge Adventure, Inc. 09

N/075898 2014/01/28 2014/01/28 Knowledge Adventure, Inc. 41

N/075899 2014/01/28 2014/01/28 gumi Inc. 09

N/075900 2014/01/28 2014/01/28 Chicago Mercantile Exchange Inc. 09

N/075901 2014/01/28 2014/01/28 Chicago Mercantile Exchange Inc. 36

N/075902 2014/01/28 2014/01/28 Chicago Mercantile Exchange Inc. 42

N/075903 2014/01/28 2014/01/28 Chicago Mercantile Exchange Inc. 09

N/075904 2014/01/28 2014/01/28 Chicago Mercantile Exchange Inc. 36

N/075905 2014/01/28 2014/01/28 Chicago Mercantile Exchange Inc. 42

N/075912 2014/01/28 2014/01/28 蘇浙滙實業（澳門）一人有限公司

Macau Jade Garden - Comércio e Indústr ia, Sociedade 

Unipessoal Limitada, em inglês Macau Su Zhe Hui Jade Garden 

- Enterprise Company Limited

43

N/075913 2014/01/28 2014/01/28 蘇浙滙實業（澳門）一人有限公司

Macau Jade Garden - Comércio e Indústr ia, Sociedade 

Unipessoal Limitada, em inglês Macau Su Zhe Hui Jade Garden 

- Enterprise Company Limited

43

N/075914 2014/01/28 2014/01/28 DOMAINE CHATEAU DE FONTPINOT S.A.S. (Société par 

actions simplifiée)

33

N/075915 2014/01/28 2014/01/28 CHRONO AG 14

N/075916 2014/01/28 2014/01/28 OROBIANCO SRL 25

N/075917 2014/01/28 2014/01/28 OROBIANCO SRL 18

N/075918 2014/01/28 2014/01/28 OROBIANCO SRL 14

N/075919 2014/01/28 2014/01/28 赫基國際投資有限公司

Trendy International Investment Limited 

35

N/075920 2014/01/28 2014/01/28 Paris Hilton 09

N/075921 2014/01/28 2014/01/28 Paris Hilton 09

N/075922 2014/01/28 2014/01/28 Compugates Marketing Sdn. Bhd. 30

N/075923 2014/01/28 2014/01/28 Universal Entertainment Corporation 09

N/075924 2014/01/28 2014/01/28 LOEWE S.A. 03

N/075936 2014/01/28 2014/01/28 鄺煥堃

KUONG WUN KUAN

44

N/075937 2014/01/28 2014/01/28 Laurent Lecamp 14

N/075938 2014/01/28 2014/01/28 SHIMANO INC. 28

N/075939 2014/01/28 2014/01/28 Macroos Inc. 41

N/075940 2014/01/28 2014/01/28 Macroos Inc. 41
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N/075941 2014/01/28 2014/01/28 北京東方天甲科技發展有限公司 32

N/075942 2014/01/28 2014/01/28 北京東方天甲科技發展有限公司 32

N/075943 2014/01/28 2014/01/28 Guangzhou City Baiyun Lianjia Fine Chemical Factory 03

N/075944 2014/01/28 2014/01/28 Guangzhou City Baiyun Lianjia Fine Chemical Factory 03

N/075945 2014/01/28 2014/01/28 Guangzhou City Baiyun Lianjia Fine Chemical Factory 03

N/075967 2014/01/28 2014/01/28 PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD 25

N/075968 2014/01/28 2014/01/28 PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD 32

N/075969 2014/01/28 2014/01/28 PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD 33

N/075970 2014/01/28 2014/01/28 KENZO 09

N/075971 2014/01/28 2014/01/28 KENZO 14

N/075972 2014/01/28 2014/01/28 KENZO 18

N/075973 2014/01/28 2014/01/28 KENZO 24

N/075974 2014/01/28 2014/01/28 KENZO 25

N/075975 2014/01/28 2014/01/28 Chicago Mercantile Exchange Inc. 09

N/075976 2014/01/28 2014/01/28 Chicago Mercantile Exchange Inc. 36

N/075977 2014/01/28 2014/01/28 Chicago Mercantile Exchange Inc. 42

N/075978 2014/01/28 2014/01/28 Chicago Mercantile Exchange Inc. 09

N/075979 2014/01/28 2014/01/28 Chicago Mercantile Exchange Inc. 36

N/075980 2014/01/28 2014/01/28 Chicago Mercantile Exchange Inc. 42

N/075981 2014/01/28 2014/01/28 Chicago Mercantile Exchange Inc. 36

N/075982 2014/01/28 2014/01/28 Galderma S.A. 05

N/075983 2014/01/28 2014/01/28 Galderma S.A. 05

N/075984 2014/01/28 2014/01/28 Galderma S.A. 05

N/075985 2014/01/28 2014/01/28 Galderma S.A. 05

N/075986 2014/01/28 2014/01/28 Galderma S.A. 05

N/075987 2014/01/28 2014/01/28 北京風雅天成藝術品有限公司 14

N/075988 2014/01/28 2014/01/28 北京風雅天成藝術品有限公司 26

N/075989 2014/01/28 2014/01/28 北京風雅天成藝術品有限公司 35

N/075990 2014/01/28 2014/01/28 Advance Co., Ltd 05

N/075991 2014/01/28 2014/01/28 艾斯有限公司

ACE Limited

36

N/075992 2014/01/28 2014/01/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/075993 2014/01/28 2014/01/28 ITOCHU Corporation 09

N/075994 2014/01/28 2014/01/28 ITOCHU Corporation 14

N/075995 2014/01/28 2014/01/28 ITOCHU Corporation 16
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N/075996 2014/01/28 2014/01/28 ITOCHU Corporation 22

N/075997 2014/01/28 2014/01/28 ITOCHU Corporation 24

N/075998 2014/01/28 2014/01/28 ITOCHU Corporation 28

N/075999 2014/01/28 2014/01/28 ITOCHU Corporation 34

N/076000 2014/01/28 2014/01/28 ITOCHU Corporation 35

N/076001 2014/01/28 2014/01/28 ITOCHU Corporation 41

N/076002 2014/01/28 2014/01/28 POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD. 32

N/076003 2014/01/28 2014/01/28 POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD. 30

N/076004 2014/01/28 2014/01/28 POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD. 29

N/076005 2014/01/28 2014/01/28 PREFERRED GUEST, INC. 43

N/076006 2014/01/28 2014/01/28 郜永紅

GAO YONGHONG

25

N/076007 2014/01/28 2014/01/28 深圳市繆氏飲食管理有限公司

SHENZHEN MIAOSHI FOOD & DRINK MANAGEMENT 

CO., LTD

43

N/076010 2014/01/28 2014/01/28 川渝中煙工業有限責任公司 34

N/076011 2014/01/28 2014/01/28 上海世韻壁紙有限公司 27

N/076012 2014/01/28 2014/01/28 ABIOGEN PHARMA S.p.A. 05

N/076013 2014/01/28 2014/01/28 ABIOGEN PHARMA S.p.A. 05

N/076014 2014/01/28 2014/01/28 Polyflex International Limited 14

N/076015 2014/01/28 2014/01/28 Anytime Fitness, LLC 41

N/076016 2014/01/28 2014/01/28 Anytime Fitness, LLC 41

N/076017 2014/01/28 2014/01/28 比音勒芬服飾股份有限公司 25

N/076018 2014/01/28 2014/01/28 IGT 28

N/076019 2014/01/28 2014/01/28 Triumph Intertrade AG 25

N/076020 2014/01/28 2014/01/28 大眾汽車（中國）投資有限公司 09

N/076021 2014/01/28 2014/01/28 大眾汽車（中國）投資有限公司 12

N/076022 2014/01/28 2014/01/28 大眾汽車（中國）投資有限公司 28

N/076023 2014/01/28 2014/01/28 大眾汽車（中國）投資有限公司 35

N/076024 2014/01/28 2014/01/28 大眾汽車（中國）投資有限公司 37

N/076025 2014/01/28 2014/01/28 大眾汽車（中國）投資有限公司 39

N/076026 2014/01/28 2014/01/28 Robert Heyward 09

N/076027 2014/01/28 2014/01/28 Robert Heyward 28

N/076028 2014/01/28 2014/01/28 Robert Heyward 41

N/076029 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 03
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N/076030 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 09

N/076031 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 14

N/076032 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 18

N/076033 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 25

N/076034 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 35

N/076035 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 41

N/076036 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 03

N/076037 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 09

N/076038 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 14

N/076039 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 18

N/076040 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 25

N/076041 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 35

N/076042 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 03

N/076043 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 09

N/076044 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 14

N/076045 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 18

N/076046 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 25

N/076047 2014/01/28 2014/01/28 All Saints Retail Limited 35

N/076048 2014/01/28 2014/01/28 ABBVIE INC. 16

N/076049 2014/01/28 2014/01/28 ABBVIE INC. 44

N/076050 2014/01/28 2014/01/28 Furama Hotels and Resorts International Ltd. 35

N/076051 2014/01/28 2014/01/28 Furama Hotels and Resorts International Ltd. 43

N/076053 2014/01/28 2014/01/28 Construction Research & Technology GmbH 01

N/076054 2014/01/28 2014/01/28 Construction Research & Technology GmbH 02

N/076055 2014/01/28 2014/01/28 Construction Research & Technology GmbH 19

N/076056 2014/01/28 2014/01/28 北京九派服飾有限公司 18

N/076061 2014/01/28 2014/01/28 GADO S.r.l. 03

N/076062 2014/01/28 2014/01/28 The University of East London Higher Education Corporation 16

N/076063 2014/01/28 2014/01/28 The University of East London Higher Education Corporation 25

N/076064 2014/01/28 2014/01/28 The University of East London Higher Education Corporation 41

N/076065 2014/01/28 2014/01/28 The University of East London Higher Education Corporation 16

N/076066 2014/01/28 2014/01/28 The University of East London Higher Education Corporation 25

N/076067 2014/01/28 2014/01/28 The University of East London Higher Education Corporation 41

N/076068 2014/01/28 2014/01/28 The University of East London Higher Education Corporation 16
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N/076069 2014/01/28 2014/01/28 The University of East London Higher Education Corporation 25

N/076070 2014/01/28 2014/01/28 The University of East London Higher Education Corporation 41

N/076071 2014/01/28 2014/01/28 Citizen Tokei Kabushiki Kaisha (Citizen Watch Co., Ltd.) 14

N/076072 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

16

N/076073 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

38

N/076074 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

41

N/076075 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

42

N/076076 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

16

N/076077 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

38

N/076078 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

41

N/076079 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

42

N/076080 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

16

N/076081 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

38

N/076083 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

42

N/076084 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

16

N/076085 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

38

N/076086 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

41

N/076087 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

42

N/076088 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

16

N/076089 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

38

N/076090 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

41

N/076091 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

42
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N/076092 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

16

N/076093 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

38

N/076094 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

41

N/076095 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

42

N/076096 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

16

N/076097 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

38

N/076098 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

42

N/076099 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

41

N/076100 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

42

N/076101 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

16

N/076102 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

38

N/076103 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

41

N/076104 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

42

N/076105 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

41

N/076106 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

16

N/076107 2014/01/28 2014/01/28 永樂創新教育（香港）有限公司

YONG LE INNOVATIVE EDUCATION (HK) LIMITED

38

N/076108 2014/01/28 2014/01/28 環智保健有限公司 05

N/076109 2014/01/28 2014/01/28 般若科技股份有限公司

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.

12

N/076110 2014/01/28 2014/01/28 般若科技股份有限公司

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.

12

N/076111 2014/01/28 2014/01/28 般若科技股份有限公司

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.

21

N/076112 2014/01/28 2014/01/28 佳善顧問有限公司

Gecon Limited

11
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N/076113 2014/01/28 2014/01/28 佳善顧問有限公司

Gecon Limited

11

N/076114 2014/01/28 2014/01/28 務騰（澳門）有限公司 35

N/076115 2014/01/28 2014/01/28 務騰（澳門）有限公司 37

N/076116 2014/01/28 2014/01/28 務騰（澳門）有限公司 42

N/076117 2014/01/28 2014/01/28 餃餃鎭餃子專門店一人有限公司 43

N/076120 2014/01/28 2014/01/28 Benesse Corporation 09

N/076121 2014/01/28 2014/01/28 Benesse Corporation 16

N/076122 2014/01/28 2014/01/28 Benesse Corporation 28

N/076123 2014/01/28 2014/01/28 Benesse Corporation 41

N/076124 2014/01/28 2014/01/28 中順潔柔紙業股份有限公司 16

N/076125 2014/01/28 2014/01/28 中順潔柔紙業股份有限公司 16

N/076126 2014/01/28 2014/01/28 EDELINE DESIGN 18

N/076127 2014/01/28 2014/01/28 JET ASIA AIRWAYS CO., LTD. 39

N/076128 2014/01/28 2014/01/28 JET ASIA AIRWAYS CO., LTD. 39

N/076129 2014/01/28 2014/01/28 澳門粵港澳國際信息科技有限公司 35

N/076130 2014/01/28 2014/01/28 澳門粵港澳國際信息科技有限公司 42

N/076131 2014/01/28 2014/01/28 澳門粵港澳國際信息科技有限公司 35

N/076132 2014/01/28 2014/01/28 澳門粵港澳國際信息科技有限公司 42

N/076133 2014/01/28 2014/01/28 MICROSOFT CORPORATION 09

N/076134 2014/01/28 2014/01/28 MICROSOFT CORPORATION 35

N/076135 2014/01/28 2014/01/28 MICROSOFT CORPORATION 38

N/076136 2014/01/28 2014/01/28 MICROSOFT CORPORATION 39

N/076137 2014/01/28 2014/01/28 MICROSOFT CORPORATION 41

N/076138 2014/01/28 2014/01/28 MICROSOFT CORPORATION 42

N/076140 2014/01/28 2014/01/28 梁德怡

LEONG TAK I

43

N/076141 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 18

N/076142 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 25

N/076143 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 35

N/076144 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 35

N/076145 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 03

N/076146 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 08

N/076147 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 09

N/076148 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 11
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N/076149 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 14

N/076150 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 18

N/076151 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 19

N/076152 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 20

N/076153 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 21

N/076154 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 24

N/076155 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 25

N/076156 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 27

N/076157 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 33

N/076158 2014/01/28 2014/01/28 ROBERTO CAVALLI S.P.A. 35

N/076160 2014/01/28 2014/01/28 Sherylene Edwards 28

N/076165 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 30

N/076166 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 32

N/076167 2014/01/28 2014/01/28 Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki 07

N/076168 2014/01/28 2014/01/28 Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki 09

N/076169 2014/01/28 2014/01/28 Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki 07

N/076170 2014/01/28 2014/01/28 Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki 09

N/076171 2014/01/28 2014/01/28 Universal Entertainment Corporation 09

N/076172 2014/01/28 2014/01/28 Galderma S.A. 03

N/076173 2014/01/28 2014/01/28 Galderma S.A. 05

N/076174 2014/01/28 2014/01/28 Galderma S.A. 10

N/076175 2014/01/28 2014/01/28 MESSORI S.R.L. 25

N/076176 2014/01/28 2014/01/28 CLEAN THE WORLD COMPANY LIMITED 03

N/076177 2014/01/28 2014/01/28 CLEAN THE WORLD COMPANY LIMITED 40

N/076179 2014/01/28 2014/01/28 深圳華大基因健康科技有限公司

BGI Health Service Co., Ltd

42

N/076180 2014/01/28 2014/01/28 深圳華大基因健康科技有限公司

BGI Health Service Co., Ltd

44

N/076181 2014/01/28 2014/01/28 深圳華大基因健康科技有限公司

BGI Health Service Co., Ltd

42

N/076182 2014/01/28 2014/01/28 深圳華大基因健康科技有限公司

BGI Health Service Co., Ltd

44

N/076183 2014/01/28 2014/01/28 MECCANICA BREGANZESE S.p.A. 07

N/076184 2014/01/28 2014/01/28 佳華科技發展有限公司 10

N/076189 2014/01/28 2014/01/28 Rock N Roll Imports 33

N/076190 2014/01/28 2014/01/28 廈門强力巨彩光電科技有限公司 09
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N/076191 2014/01/28 2014/01/28 廈門强力巨彩光電科技有限公司 11

N/076192 2014/01/28 2014/01/28 山東玲瓏輪胎股份有限公司

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

12

N/076193 2014/01/28 2014/01/28 Yun-Yao YEH 14

N/076194 2014/01/28 2014/01/28 吉爾瑪有限公司

Gilmar S.p.A.

25

N/076195 2014/01/28 2014/01/28 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 14

N/076196 2014/01/28 2014/01/28 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 16

N/076197 2014/01/28 2014/01/28 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 35

N/076198 2014/01/28 2014/01/28 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 14

N/076199 2014/01/28 2014/01/28 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 14

N/076200 2014/01/28 2014/01/28 Astellas Pharma Inc. 05

N/076201 2014/01/28 2014/01/28 Maria Luisa International Conseil 35

N/076202 2014/01/28 2014/01/28 KAREN MILLEN FASHIONS LIMITED 35

N/076203 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 03

N/076204 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 14

N/076205 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 18

N/076206 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 25

N/076207 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 35

N/076208 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 03

N/076209 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 14

N/076210 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 18

N/076211 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 25

N/076212 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 35

N/076213 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 03

N/076214 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 14

N/076215 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 18

N/076216 2014/01/28 2014/01/28 SAZABY LEAGUE, Ltd. 25

N/076217 2014/01/28 2014/01/28 皇基股份有限公司

ROYAL BASE CORPORATION

31

N/076218 2014/01/28 2014/01/28 北京潤德鴻圖科技發展有限公司 11

N/076220 2014/01/28 2014/01/28 GOLDEN FLEECE MANUFACTURING GROUP, LLC. 25

N/076221 2014/01/28 2014/01/28 深圳煙草工業有限責任公司

SHENZHEN TOBACCO INDUSTRY CO., LTD.

34

N/076222 2014/01/28 2014/01/28 TILLY-SABCO 29

N/076223 2014/01/28 2014/01/28 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28
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N/076225 2014/01/28 2014/01/28 FRANK FAMILY VINEYARDS, LLC 33

N/076226 2014/01/28 2014/01/28 FRANK FAMILY VINEYARDS, LLC 33

N/076227 2014/01/28 2014/01/28 Imperial Tobacco Limited 34

N/076228 2014/01/28 2014/01/28 International Truck Intellectual Property Company, LLC 07

N/076229 2014/01/28 2014/01/28 International Truck Intellectual Property Company, LLC 12

N/076231 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 05

N/076232 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 05

N/076233 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 05

N/076234 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 05

N/076235 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 05

N/076236 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 44

N/076237 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 05

N/076238 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 44

N/076239 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 05

N/076240 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 44

N/076244 2014/01/28 2014/01/28 檀香山企業有限公司

Tan Heong San - Importação e Exportação, Limitada

43

N/076245 2014/01/28 2014/01/28 檀香山企業有限公司

Tan Heong San - Importação e Exportação, Limitada

43

N/076246 2014/01/28 2014/01/28 TIME ENGINE LIMITED 14

N/076247 2014/01/28 2014/01/28 TIME ENGINE LIMITED 16

N/076248 2014/01/28 2014/01/28 TIME ENGINE LIMITED 18

N/076249 2014/01/28 2014/01/28 XJT Healthy Life Group Limited 05

N/076250 2014/01/28 2014/01/28 XJT Healthy Life Group Limited 29

N/076251 2014/01/28 2014/01/28 XJT Healthy Life Group Limited 30

N/076252 2014/01/28 2014/01/28 XJT Healthy Life Group Limited 31

N/076253 2014/01/28 2014/01/28 XJT Healthy Life Group Limited 32

N/076256 2014/01/28 2014/01/28 BARBIE LOVE 國際有限公司 03

N/076257 2014/01/28 2014/01/28 BARBIE LOVE 國際有限公司 25

N/076258 2014/01/28 2014/01/28 BARBIE LOVE 國際有限公司 30

N/076259 2014/01/28 2014/01/28 嘉年華控股有限公司

CARNIVAL HOLDING LIMITED

25

N/076260 2014/01/28 2014/01/28 嘉年華控股有限公司

CARNIVAL HOLDING LIMITED

35

N/076261 2014/01/28 2014/01/28 友華生技醫藥股份有限公司

Orient Europharma Co., Ltd.

05
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N/076262 2014/01/28 2014/01/28 GRAFF DIAMONDS LIMITED 14

N/076263 2014/01/28 2014/01/28 GRAFF DIAMONDS LIMITED 14

N/076264 2014/01/28 2014/01/28 GRAFF DIAMONDS LIMITED 14

N/076265 2014/01/28 2014/01/28 Ceres Enterprises Limited 05

N/076266 2014/01/28 2014/01/28 Ceres Enterprises Limited 29

N/076267 2014/01/28 2014/01/28 Ceres Enterprises Limited 30

N/076268 2014/01/28 2014/01/28 Green Earth Technologies, Inc. 04

N/076269 2014/01/28 2014/01/28 Green Earth Technologies, Inc. 03

N/076270 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

05

N/076271 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

29

N/076272 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

05

N/076273 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

29

N/076274 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

05

N/076275 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

29

N/076276 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

05

N/076277 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

29

N/076278 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

05

N/076279 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

29

N/076280 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

05

N/076281 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

29

N/076282 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

05

N/076283 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

29

N/076284 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

05

N/076285 2014/01/28 2014/01/28 澳德利食品私人有限公司

OZDAIRY FOODS PTY LTD

29
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N/076286 2014/01/28 2014/01/28 梁金漢

LEONG KAM HON

43

N/076287 2014/01/28 2014/01/28 JAPAN TOBACCO INC. 34

N/076288 2014/01/28 2014/01/28 資訊港管理有限公司 14

N/076289 2014/01/28 2014/01/28 EMART Co., Ltd. 29

N/076290 2014/01/28 2014/01/28 EMART Co., Ltd. 30

N/076291 2014/01/28 2014/01/28 EMART Co., Ltd. 32

N/076292 2014/01/28 2014/01/28 SOCIETE CIVILE DU CHATEAU FOURCAS HOSTEN 33

N/076305 2014/01/28 2014/01/28 Baha Mar Ltd. 14

N/076306 2014/01/28 2014/01/28 Baha Mar Ltd. 18

N/076307 2014/01/28 2014/01/28 Baha Mar Ltd. 25

N/076308 2014/01/28 2014/01/28 Baha Mar Ltd. 28

N/076309 2014/01/28 2014/01/28 Baha Mar Ltd. 41

N/076310 2014/01/28 2014/01/28 Baha Mar Ltd. 43

N/076311 2014/01/28 2014/01/28 CHANEL 14

N/076312 2014/01/28 2014/01/28 Bongiovi Acoustics, LLC 09

N/076314 2014/01/28 2014/01/28 Lifetime Entertainment Services, LLC 38

N/076315 2014/01/28 2014/01/28 Lifetime Entertainment Services, LLC 41

N/076316 2014/01/28 2014/01/28 A&E Television Networks, LLC 38

N/076317 2014/01/28 2014/01/28 A&E Television Networks, LLC 41

N/076318 2014/01/28 2014/01/28 太陽珠寶有限公司 14

N/076320 2014/01/28 2014/01/28 美森榮養藥廠有限公司

MAIZUN-CALBER NUTRA-PHARMA LIMITED

05

N/076321 2014/01/28 2014/01/28 美森榮養藥廠有限公司

MAIZUN-CALBER NUTRA-PHARMA LIMITED

30

N/076322 2014/01/28 2014/01/28 美森榮養藥廠有限公司

MAIZUN-CALBER NUTRA-PHARMA LIMITED

05

N/076323 2014/01/28 2014/01/28 美森榮養藥廠有限公司

MAIZUN-CALBER NUTRA-PHARMA LIMITED

30

N/076324 2014/01/28 2014/01/28 美森榮養藥廠有限公司

MAIZUN-CALBER NUTRA-PHARMA LIMITED

05

N/076325 2014/01/28 2014/01/28 美森榮養藥廠有限公司

MAIZUN-CALBER NUTRA-PHARMA LIMITED

30

N/076329 2014/01/28 2014/01/28 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/076331 2014/01/28 2014/01/28 中國生命科技國際有限公司 05

N/076332 2014/01/28 2014/01/28 中國生命科技國際有限公司 05

N/076334 2014/01/28 2014/01/28 中國生命科技國際有限公司 05



2470 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 8 期 —— 2014 年 2 月 19 日

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/076338 2014/01/28 2014/01/28 中國生命科技國際有限公司 05

N/076339 2014/01/28 2014/01/28 Imangi Studios, LLC 09

N/076352 2014/01/28 2014/01/28 廣州卡奴迪路服飾股份有限公司 18

N/076353 2014/01/28 2014/01/28 廣州卡奴迪路服飾股份有限公司 25

N/076354 2014/01/28 2014/01/28 天津市西青區辛口鎮沙窩蘿蔔產銷協會 31

N/076355 2014/01/28 2014/01/28 福祿壽國際酒品股份有限公司 33

N/076356 2014/01/28 2014/01/28 DYNAMIC COMMODITIES (PROPRIETARY) LIMITED 30

N/076357 2014/01/28 2014/01/28 斯寳毆蒂克.普洛斯股份有限公司

SPOROPTIC POUILLOUX SA

09

N/076358 2014/01/28 2014/01/28 斯寳毆蒂克.普洛斯股份有限公司

SPOROPTIC POUILLOUX SA

09

N/076359 2014/01/28 2014/01/28 斯寳毆蒂克.普洛斯股份有限公司

SPOROPTIC POUILLOUX SA

09

N/076360 2014/01/28 2014/01/28 斯寳毆蒂克.普洛斯股份有限公司

SPOROPTIC POUILLOUX SA

09

N/076363 2014/01/28 2014/01/28 Genghis Productions Ltd. 03

N/076364 2014/01/28 2014/01/28 Genghis Productions Ltd. 14

N/076365 2014/01/28 2014/01/28 Genghis Productions Ltd. 18

N/076366 2014/01/28 2014/01/28 Genghis Productions Ltd. 20

N/076367 2014/01/28 2014/01/28 Genghis Productions Ltd. 24

N/076368 2014/01/28 2014/01/28 Genghis Productions Ltd. 25

N/076369 2014/01/28 2014/01/28 Genghis Productions Ltd. 35

N/076370 2014/01/28 2014/01/28 Genghis Productions Ltd. 03

N/076372 2014/01/28 2014/01/28 Genghis Productions Ltd. 18

N/076374 2014/01/28 2014/01/28 Genghis Productions Ltd. 24

N/076375 2014/01/28 2014/01/28 Genghis Productions Ltd. 25

N/076377 2014/01/28 2014/01/28 樂文斯批發貿易有限公司

RAVENS WHOLESALE PTY LTD

05

N/076378 2014/01/28 2014/01/28 Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen 

Holdings Co., Ltd.

14

N/076379 2014/01/28 2014/01/28 VINCENZO FONSECA DA COSTA ZACCARIA 33

N/076380 2014/01/28 2014/01/28 SHIMANO INC. 28

N/076381 2014/01/28 2014/01/28 HONDA MOTOR CO., LTD. 12

N/076382 2014/01/28 2014/01/28 De Beers Centenary AG 14

N/076383 2014/01/28 2014/01/28 De Beers Centenary AG 35

N/076386 2014/01/28 2014/01/28 李岳輝

LEI NGOK FAI 

24
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N/076387 2014/01/28 2014/01/28 Chance Link Holdings Limited 25

N/076388 2014/01/28 2014/01/28 Chance Link Holdings Limited 25

N/076389 2014/01/28 2014/01/28 Chance Link Holdings Limited 25

N/076390 2014/01/28 2014/01/28 Chance Link Holdings Limited 25

N/076391 2014/01/28 2014/01/28 Chance Link Holdings Limited 25

N/076392 2014/01/28 2014/01/28 Chance Link Holdings Limited 25

N/076393 2014/01/28 2014/01/28 麥錦寧

MAK KAM NENG

42

N/076394 2014/01/28 2014/01/28 Bongiovi Acoustics, LLC 09

N/076395 2014/01/28 2014/01/28 Bongiovi Acoustics, LLC 09

N/076396 2014/01/28 2014/01/28 Budget Rent A Car System, Inc. 09

N/076397 2014/01/28 2014/01/28 Budget Rent A Car System, Inc. 12

N/076398 2014/01/28 2014/01/28 Budget Rent A Car System, Inc. 16

N/076399 2014/01/28 2014/01/28 Budget Rent A Car System, Inc. 35

N/076400 2014/01/28 2014/01/28 Budget Rent A Car System, Inc. 36

N/076401 2014/01/28 2014/01/28 Budget Rent A Car System, Inc. 37

N/076402 2014/01/28 2014/01/28 Budget Rent A Car System, Inc. 39

N/076403 2014/01/28 2014/01/28 Budget Rent A Car System, Inc. 41

N/076404 2014/01/28 2014/01/28 Budget Rent A Car System, Inc. 42

N/076405 2014/01/28 2014/01/28 LD&D Milk Pty Ltd 29

N/076406 2014/01/28 2014/01/28 LD&D Foods Pty Ltd 29

N/076407 2014/01/28 2014/01/28 珠海格力電器股份有限公司 07

N/076408 2014/01/28 2014/01/28 珠海格力電器股份有限公司 10

N/076409 2014/01/28 2014/01/28 珠海格力電器股份有限公司 11

N/076410 2014/01/28 2014/01/28 盈繼企業有限公司

MADIZAC ENTERPRISE COMPANY LIMITED

25

N/076411 2014/01/28 2014/01/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/076412 2014/01/28 2014/01/28 POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD. 43

N/076413 2014/01/28 2014/01/28 張雪芳

CHEUNG SUET FONG, GILLY

35

N/076414 2014/01/28 2014/01/28 武豪傑 33

N/076415 2014/01/28 2014/01/28 武豪傑 34

N/076416 2014/01/28 2014/01/28 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

Nissan Motor Co., Ltd.)

12

N/076420 2014/01/28 2014/01/28 TREND MICRO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Trend 

Micro Incorporated)

09
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N/076421 2014/01/28 2014/01/28 TREND MICRO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Trend 

Micro Incorporated)

42

N/076422 2014/01/28 2014/01/28 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 05

N/076423 2014/01/28 2014/01/28 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 29

N/076424 2014/01/28 2014/01/28 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 05

N/076425 2014/01/28 2014/01/28 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 29

N/076426 2014/01/28 2014/01/28 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 05

N/076427 2014/01/28 2014/01/28 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 29

N/076430 2014/01/28 2014/01/28 陳連進

Chen, Lien Chin

11

N/076431 2014/01/28 2014/01/28 黎美英

Lai Mei Ieng

35

N/076433 2014/01/28 2014/01/28 晶日虎綠色醫藥產業有限公司 35

N/076434 2014/01/28 2014/01/28 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. 09

N/076435 2014/01/28 2014/01/28 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. 37

N/076436 2014/01/28 2014/01/28 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. 42

N/076437 2014/01/28 2014/01/28 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. 09

N/076438 2014/01/28 2014/01/28 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. 37

N/076439 2014/01/28 2014/01/28 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. 42

N/076440 2014/01/28 2014/01/28 中國生命科技國際有限公司 05

N/076441 2014/01/28 2014/01/28 中國生命科技國際有限公司 21

N/076442 2014/01/28 2014/01/28 中國生命科技國際有限公司 25

N/076443 2014/01/28 2014/01/28 中國生命科技國際有限公司 32

N/076444 2014/01/28 2014/01/28 陳衛雄 09

N/076445 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

03

N/076446 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

25

N/076447 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

03

N/076448 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

25

N/076449 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

03

N/076450 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

25
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N/076451 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

03

N/076452 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

25

N/076453 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

03

N/076454 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

25

N/076455 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

03

N/076456 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

25

N/076457 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

03

N/076458 2014/01/28 2014/01/28 禾賽•伊詩貝格

JOSE EISENBERG

25

N/076459 2014/01/28 2014/01/28 STAR TELEVISION PRODUCTIONS LIMITED 38

N/076460 2014/01/28 2014/01/28 STAR TELEVISION PRODUCTIONS LIMITED 41

N/076461 2014/01/28 2014/01/28 LABORATOIRES NUTREOV PHYSCIENCE 03

N/076462 2014/01/28 2014/01/28 LABORATOIRES NUTREOV PHYSCIENCE 05

N/076463 2014/01/28 2014/01/28 COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE 03

N/076464 2014/01/28 2014/01/28 內港電影有限公司

PORTO INTERIOR FILMES LIMITADA

41

N/076465 2014/01/28 2014/01/28 鼎睿再保險有限公司 36

N/076466 2014/01/28 2014/01/28 黃文學 44

N/076467 2014/01/28 2014/01/28 黄懿宏

Huang Yi Hong

25

N/076468 2014/01/28 2014/01/28 黄懿宏

Huang Yi Hong

35

N/076469 2014/01/28 2014/01/28 黄懿宏

Huang Yi Hong

25

N/076470 2014/01/28 2014/01/28 黄懿宏

Huang Yi Hong

35

N/076471 2014/01/28 2014/01/28 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/076472 2014/01/28 2014/01/28 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/076473 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 30

N/076474 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 32

N/076475 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 30
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N/076476 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 32

N/076477 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 30

N/076478 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 32

N/076479 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 30

N/076480 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 32

N/076481 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 30

N/076482 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 32

N/076483 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 30

N/076484 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 32

N/076485 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 30

N/076486 2014/01/28 2014/01/28 衍生行有限公司 32

N/076487 2014/01/28 2014/01/28 崇哲興業有限公司

Shiatos Limited

25

N/076488 2014/01/28 2014/01/28 崇哲興業有限公司

Shiatos Limited

26

N/076489 2014/01/28 2014/01/28 DIAGEO SINGAPORE PTE LTD 33

N/076491 2014/01/28 2014/01/28 Kin Yee Agnes Wong 05

N/076492 2014/01/28 2014/01/28 Kin Yee Agnes Wong 30

N/076493 2014/01/28 2014/01/28 Kin Yee Agnes Wong 32

N/076506 2014/01/28 2014/01/28 McKenzie Group New Zealand Limited 05

N/076507 2014/01/28 2014/01/28 Kabushiki Kaisha Sega (Sega Corporation) 09

N/076508 2014/01/28 2014/01/28 Kabushiki Kaisha Sega (Sega Corporation) 41

N/076509 2014/01/28 2014/01/28 Concepts Management (H.K.) Limited 14

N/076510 2014/01/28 2014/01/28 Concepts Management (H.K.) Limited 16

N/076511 2014/01/28 2014/01/28 Concepts Management (H.K.) Limited 18

N/076512 2014/01/28 2014/01/28 Concepts Management (H.K.) Limited 14

N/076513 2014/01/28 2014/01/28 Concepts Management (H.K.) Limited 16

N/076514 2014/01/28 2014/01/28 Concepts Management (H.K.) Limited 18

N/076515 2014/01/28 2014/01/28 FERRETTI S.P.A. 12

N/076516 2014/01/28 2014/01/28 FERRETTI S.P.A. 35

N/076517 2014/01/28 2014/01/28 FERRETTI S.P.A. 37

N/076518 2014/01/28 2014/01/28 FERRETTI S.P.A. 39

N/076519 2014/01/28 2014/01/28 FERRETTI S.P.A. 41

N/076520 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 16

N/076521 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 17
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N/076522 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 18

N/076523 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 20

N/076524 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 21

N/076525 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 22

N/076526 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 24

N/076527 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 25

N/076528 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 26

N/076529 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 27

N/076530 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 28

N/076531 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 29

N/076532 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 30

N/076533 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 32

N/076534 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 33

N/076535 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 34

N/076536 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 35

N/076537 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 36

N/076538 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 37

N/076539 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 38

N/076540 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 39

N/076541 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 40

N/076542 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 41

N/076543 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 42

N/076544 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/076545 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 44

N/076546 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 45

N/076574 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 16

N/076575 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 17

N/076576 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 18

N/076577 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 20

N/076578 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 21

N/076579 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 22

N/076580 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 24

N/076581 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 25

N/076582 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 26
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N/076583 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 27

N/076584 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 28

N/076585 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 29

N/076586 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 30

N/076587 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 32

N/076588 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 33

N/076589 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 34

N/076590 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 35

N/076591 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 36

N/076592 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 37

N/076593 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 38

N/076594 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 39

N/076595 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 40

N/076596 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 41

N/076597 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 42

N/076598 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/076599 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 44

N/076600 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 45

N/076601 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 16

N/076602 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 17

N/076603 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 18

N/076604 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 20

N/076605 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 21

N/076606 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 22

N/076607 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 24

N/076608 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 25

N/076609 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 26

N/076610 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 27

N/076611 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 28

N/076612 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 29

N/076613 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 30

N/076614 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 32

N/076615 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 33

N/076616 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 34



N.º 8 — 19-2-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2477

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/076617 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 35

N/076618 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 36

N/076619 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 37

N/076620 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 38

N/076621 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 39

N/076622 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 40

N/076623 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 41

N/076624 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 42

N/076625 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/076626 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 44

N/076627 2014/01/28 2014/01/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 45

N/076628 2014/01/28 2014/01/28 BK GIULINI GmbH  17

N/076629 2014/01/28 2014/01/28 北京三快科技有限公司 35

N/076630 2014/01/28 2014/01/28 北京三快科技有限公司 38

N/076631 2014/01/28 2014/01/28 北京三快科技有限公司 42

N/076632 2014/01/28 2014/01/28 KIMWIN BRANDS INC. 34

N/076633 2014/01/28 2014/01/28 雅集出版社有限公司 16

N/076634 2014/01/28 2014/01/28 雅集出版社有限公司 41

N/076635 2014/01/28 2014/01/28 雅集出版社有限公司 16

N/076636 2014/01/28 2014/01/28 雅集出版社有限公司 41

N/076637 2014/01/28 2014/01/28 中國銀行股份有限公司 36

N/076638 2014/01/28 2014/01/28 中國銀行股份有限公司 36

N/076639 2014/01/28 2014/01/28 中國銀行股份有限公司 36

N/076640 2014/01/28 2014/01/28 中國銀行股份有限公司 36

N/076641 2014/01/28 2014/01/28 中國銀行股份有限公司 36

N/076642 2014/01/28 2014/01/28 統一藥品股份有限公司

PRESIDENT PHARMACEUTICAL CORPORATION

03

N/076643 2014/01/28 2014/01/28 Moen Incorporated 09

N/076644 2014/01/28 2014/01/28 Moen Incorporated 11

N/076645 2014/01/28 2014/01/28 Moen Incorporated 20

N/076646 2014/01/28 2014/01/28 Moen Incorporated 21

N/076647 2014/01/28 2014/01/28 Moen Incorporated 09

N/076648 2014/01/28 2014/01/28 Moen Incorporated 11

N/076649 2014/01/28 2014/01/28 Moen Incorporated 20

N/076650 2014/01/28 2014/01/28 Moen Incorporated 21
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N/076651 2014/01/28 2014/01/28 The Quaker Oats Company 30

N/076652 2014/01/28 2014/01/28 The Quaker Oats Company 30

N/076653 2014/01/28 2014/01/28 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/076654 2014/01/28 2014/01/28 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/076656 2014/01/28 2014/01/28 湖南中煙工業有限責任公司 34

N/076657 2014/01/28 2014/01/28 中國工商銀行股份有限公司

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 

LIMITED

36

N/076658 2014/01/28 2014/01/28 中國工商銀行股份有限公司

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 

LIMITED

36

N/076659 2014/01/28 2014/01/28 北方實業（澳門）有限公司

NORTHWARD INDUSTRY (MACAU) LTD.

35

N/076660 2014/01/28 2014/01/28 澳門佛光協會 16

N/076661 2014/01/28 2014/01/28 澳門佛光協會 41

N/076662 2014/01/28 2014/01/28 勞景文

LO KING MAN KELVIN

29

N/076663 2014/01/28 2014/01/28 勞景文

LO KING MAN KELVIN

29

N/076664 2014/01/28 2014/01/28 NOREVA PHARMA 03

N/076665 2014/01/28 2014/01/28 NOREVA PHARMA 05

N/076666 2014/01/28 2014/01/28 Heusch GmbH & Co. KG 07

N/076667 2014/01/28 2014/01/28 Heusch GmbH & Co. KG 08

N/076668 2014/01/28 2014/01/28 Heusch GmbH & Co. KG 37

N/076669 2014/01/28 2014/01/28 Heusch GmbH & Co. KG 07

N/076670 2014/01/28 2014/01/28 Heusch GmbH & Co. KG 08

N/076671 2014/01/28 2014/01/28 Heusch GmbH & Co. KG 37

N/076672 2014/01/28 2014/01/28 Oy Karl Fazer Ab 30

N/076673 2014/01/28 2014/01/28 Oy Karl Fazer Ab 30

N/076674 2014/01/28 2014/01/28 Oy Karl Fazer Ab 30

N/076677 2014/01/28 2014/01/28 強生化學製藥廠股份有限公司 05

N/076678 2014/01/28 2014/01/28 強生化學製藥廠股份有限公司 05

N/076681 2014/01/28 2014/01/28 清玉美味有限公司

King yo Delicious Co., Ltd.

43

N/076682 2014/01/28 2014/01/28 ROLEX SA 14

N/076683 2014/01/28 2014/01/28 重慶周君記火鍋食品有限公司 30
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N/076684 2014/01/28 2014/01/28 江蘇五香居食品有限公司 29

N/076685 2014/01/28 2014/01/28 江蘇五香居食品有限公司 35

N/076686 2014/01/28 2014/01/28 江蘇五香居食品有限公司 43

N/076689 2014/01/28 2014/01/28 上海華誼（集團）公司 25

N/076690 2014/01/28 2014/01/28 Ting Hsin (Cayman Islands) Holding Corp. 29

N/076691 2014/01/28 2014/01/28 Ting Hsin (Cayman Islands) Holding Corp. 30

N/076692 2014/01/28 2014/01/28 Ting Hsin (Cayman Islands) Holding Corp. 32

N/076693 2014/01/28 2014/01/28 Ting Hsin (Cayman Islands) Holding Corp. 29

N/076694 2014/01/28 2014/01/28 Ting Hsin (Cayman Islands) Holding Corp. 30

N/076695 2014/01/28 2014/01/28 Ting Hsin (Cayman Islands) Holding Corp. 32

N/076696 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 14

N/076697 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 18

N/076698 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 25

N/076699 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 35

N/076700 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 14

N/076701 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 18

N/076702 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 25

N/076703 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 35

N/076704 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 14

N/076705 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 18

N/076706 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 25

N/076707 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 35

N/076708 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 14

N/076709 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 18

N/076710 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 25

N/076711 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 35

N/076712 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 14

N/076713 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 18

N/076714 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 25

N/076715 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 35

N/076716 2014/01/28 2014/01/28 CROSS COMPANY INC. 35

N/076717 2014/01/28 2014/01/28 Hyatt International Corporation 43

N/076718 2014/01/28 2014/01/28 PRO-AQUA ASIA LTD. 07

N/076719 2014/01/28 2014/01/28 PRO-AQUA ASIA LTD. 11

N/076720 2014/01/28 2014/01/28 MARS, INCORPORATED 30
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N/076721 2014/01/28 2014/01/28 松村燻之味商行 29

N/076722 2014/01/28 2014/01/28 松村燻之味商行 35

N/076723 2014/01/28 2014/01/28 松村燻之味商行 43

N/076724 2014/01/28 2014/01/28 張少華

Cheong Sio Wa

18

N/076725 2014/01/28 2014/01/28 張少華

Cheong Sio Wa

18

N/076726 2014/01/28 2014/01/28 張少華

Cheong Sio Wa

18

N/076727 2014/01/28 2014/01/28 張少華

Cheong Sio Wa

25

N/076728 2014/01/28 2014/01/28 張少華

Cheong Sio Wa

34

N/076729 2014/01/28 2014/01/28 張少華

Cheong Sio Wa

35

N/076730 2014/01/28 2014/01/28 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/076731 2014/01/28 2014/01/28 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/076732 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 05

N/076733 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 16

N/076734 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 21

N/076735 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 29

N/076736 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 32

N/076737 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 33

N/076738 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 35

N/076739 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 41

N/076740 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 43

N/076741 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 05

N/076742 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 16

N/076743 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 21

N/076744 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 29

N/076745 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 32

N/076746 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 33

N/076747 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 35

N/076748 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 41

N/076749 2014/01/28 2014/01/28 IDEALDRINKS ASIA LIMITADA 43

N/076751 2014/01/28 2014/01/28 IGT 28
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N/076755 2014/01/28 2014/01/28 北京市金杜律師事務所

KING & WOOD MALLESONS

45

N/076756 2014/01/28 2014/01/28 Wyeth LLC 05

N/076757 2014/01/28 2014/01/28 匿服裝工作室有限公司 25

N/076763 2014/01/28 2014/01/28 絲恩道時裝（上海）有限公司 25

N/076764 2014/01/28 2014/01/28 中山市大信置業有限公司 09

N/076765 2014/01/28 2014/01/28 中山市大信置業有限公司 09

N/076766 2014/01/28 2014/01/28 中山市大信置業有限公司 35

N/076767 2014/01/28 2014/01/28 中山市大信置業有限公司 36

N/076768 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 05

N/076769 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 05

N/076770 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 05

N/076771 2014/01/28 2014/01/28 Biogenesis Bagó S.A. 44

N/076772 2014/01/28 2014/01/28 Essentra plc 34

N/076773 2014/01/28 2014/01/28 Essentra plc 42

N/076774 2014/01/28 2014/01/28 Essentra plc 34

N/076775 2014/01/28 2014/01/28 Essentra plc 42

N/076776 2014/01/28 2014/01/28 DAVID S. PHINNEY 33

N/076777 2014/01/28 2014/01/28 ABIOGEN PHARMA S.p.A. 05

N/076778 2014/01/28 2014/01/28 FAST RETAILING CO., LTD. 35

N/076779 2014/01/28 2014/01/28 Thai Odyssey Sdn. Bhd. 44

N/076780 2014/01/28 2014/01/28 無患子生技開發有限公司

Soapberry Biotech Progress Co., Ltd. 

03

N/076782 2014/01/28 2014/01/28 Morse Laboratories, L.P. 03

N/076783 2014/01/28 2014/01/28 Montres Jaquet Droz SA (Montres Jaquet Droz AG) (Montres 

Jaquet Droz Ltd)

14

N/076784 2014/01/28 2014/01/28 Ferrari S.p.A. 09

N/076785 2014/01/28 2014/01/28 Ferrari S.p.A. 25

N/076786 2014/01/28 2014/01/28 Ferrari S.p.A. 12

N/076787 2014/01/28 2014/01/28 Ferrari S.p.A. 28

N/076789 2014/01/28 2014/01/28 Ecobin Asia Limited 03

N/076790 2014/01/28 2014/01/28 Galderma S.A. 03

N/076791 2014/01/28 2014/01/28 Galderma S.A. 05

N/076792 2014/01/28 2014/01/28 Galderma S.A. 10

N/076793 2014/01/28 2014/01/28 MAGLITAL S.R.L. 18
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N/076794 2014/01/28 2014/01/28 TREND MICRO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Trend 

Micro Incorporated)

09

N/076795 2014/01/28 2014/01/28 TREND MICRO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Trend 

Micro Incorporated)

42

N/076796 2014/01/28 2014/01/28 深圳市中建南方裝飾工程有限公司 37

N/076797 2014/01/28 2014/01/28 奇瑞汽車股份有限公司

Chery Automobile Co., Ltd.

07

N/076798 2014/01/28 2014/01/28 LG Life Sciences, Ltd. 05

N/076799 2014/01/28 2014/01/28 LG Life Sciences, Ltd. 10

N/076800 2014/01/28 2014/01/28 奇瑞汽車股份有限公司

Chery Automobile Co., Ltd.

11

N/076801 2014/01/28 2014/01/28 奇瑞汽車股份有限公司

Chery Automobile Co., Ltd.

12

N/076802 2014/01/28 2014/01/28 優尼科設計公司

UNIQUE DESIGN CO., LTD.

05

N/076806 2014/01/28 2014/01/28 Artyzen Hospitality Group (S.E.A.) Private Limited 43

N/076807 2014/01/28 2014/01/28 Artyzen Hospitality Group (S.E.A.) Private Limited 35

N/076808 2014/01/28 2014/01/28 Artyzen Hospitality Group (S.E.A.) Private Limited 36

N/076809 2014/01/28 2014/01/28 Artyzen Hospitality Group (S.E.A.) Private Limited 43

N/076810 2014/01/28 2014/01/28 Artyzen Hospitality Group (S.E.A.) Private Limited 35

N/076811 2014/01/28 2014/01/28 Artyzen Hospitality Group (S.E.A.) Private Limited 36

N/076812 2014/01/28 2014/01/28 Artyzen Hospitality Group (S.E.A.) Private Limited 43

N/076813 2014/01/28 2014/01/28 Artyzen Hospitality Group (S.E.A.) Private Limited 35

N/076814 2014/01/28 2014/01/28 Artyzen Hospitality Group (S.E.A.) Private Limited 36

N/076815 2014/01/28 2014/01/28 Artyzen Hospitality Group (S.E.A.) Private Limited 43

N/076816 2014/01/28 2014/01/28 LABORATOIRE HRA-PHARMA 05

N/076817 2014/01/28 2014/01/28 LABORATOIRE HRA-PHARMA 35

N/076818 2014/01/28 2014/01/28 LABORATOIRE HRA-PHARMA 44

N/076819 2014/01/28 2014/01/28 北京恒信璽利珠寶股份有限公司 14

N/076820 2014/01/28 2014/01/28 北京恒信璽利珠寶股份有限公司 35

N/076821 2014/01/28 2014/01/28 北京恒信璽利珠寶股份有限公司 14

N/076822 2014/01/28 2014/01/28 北京恒信璽利珠寶股份有限公司 35

N/076825 2014/01/28 2014/01/28 北京恒信璽利珠寶股份有限公司 14

N/076826 2014/01/28 2014/01/28 北京恒信璽利珠寶股份有限公司 35

N/076827 2014/01/28 2014/01/28 九州泰格電機有限公司 07

N/076828 2014/01/28 2014/01/28 九州泰格電機有限公司 07
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N/069126 2014/01/21 新世紀寶島眼鏡百貨集團有

限公司

03 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第9條第1

款c）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/070450 2014/01/21 陳錫朝

CHAN SEK CHIO  

05 第214條第1款a）項，準用第199條第1款b）項，結合第9

條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º

N/070515 2014/01/24 Las Vegas Sands Corp. 41 第214條第1款a）項，準用第199條第1款b）項及c）項，

結合第9條第1款a）項。

Alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado 

com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/070516 2014/01/27 Las Vegas Sands Corp. 41 第214條第1款a）項，準用第199條第1款b）項及c）項，

結合第9條第1款a）項。

Alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado 

com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/070517 2014/01/27 Las Vegas Sands Corp. 41 第214條第1款a）項，準用第199條第1款b）項及c）項，

結合第9條第1款a）項。

Alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado 

com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/071386 2014/01/17 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/071402 2014/01/21 文錦豪 05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第9條第1

款c）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/072256 2014/01/28 新科技汽車音響有限公司

NEW TECHNICS CAR 

AUDIO SDN. BHD.

09 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/072291 2014/01/28 驣駿家電貿易有限公司 35 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/072510 2014/01/23 李開勝 03 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º 

e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º
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N/072564 2014/01/23 Pepsico, Inc. 32 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/072731 2014/01/17 Starbucks Corporation 29 第9條第1款a）項，結合第199條第1款b）項及c）項，準

用第214條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/072732 2014/01/17 Starbucks Corporation 30 第9條第1款a）項，結合第199條第1款b）項及c）項，準

用第214條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/072733 2014/01/17 Starbucks Corporation 32 第9條第1款a）項，結合第199條第1款b）項及c）項，準

用第214條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/072734 2014/01/23 鄭榮俊

Cheang, Weng Chon

05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/073412 2014/01/23 Worldwide Diamond 

Trademarks Limited

14 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/073715 2014/01/23 315 EAST DEAN 

ASSOCIATES, INC.

43 第9條第1款a）項，結合第199條第1款c）項，準用第214

條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/073827 2014/01/23 EVA AIRWAYS 

CORPORATION

16 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/073828 2014/01/23 EVA AIRWAYS 

CORPORATION

39 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/073829 2014/01/23 EVA AIRWAYS 

CORPORATION

16 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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N/073830 2014/01/23 EVA AIRWAYS 

CORPORATION

39 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/073929 2014/01/17 新加坡澳門教育及培訓股份

有限公司

SINGAPORE MACAU 

EDUCATION AND 

TRAINING LIMITED

41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/073930 2014/01/17 新加坡澳門教育及培訓股份

有限公司

SINGAPORE MACAU 

EDUCATION AND 

TRAINING LIMITED

41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/073931 2014/01/17 新加坡澳門教育及培訓股份

有限公司

SINGAPORE MACAU 

EDUCATION AND 

TRAINING LIMITED

41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/073932 2014/01/17 新加坡澳門教育及培訓股份

有限公司

SINGAPORE MACAU 

EDUCATION AND 

TRAINING LIMITED

42 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/073933 2014/01/17 新加坡澳門教育及培訓股份

有限公司

SINGAPORE MACAU 

EDUCATION AND 

TRAINING LIMITED

42 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/073934 2014/01/17 新加坡澳門教育及培訓股份

有限公司

SINGAPORE MACAU 

EDUCATION AND 

TRAINING LIMITED

42 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/074041 2014/01/23 彭靈素

PANG, FILOMENA LENG 

SOU

43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/074042 2014/01/23 彭靈素

PANG, FILOMENA LENG 

SOU

43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/074043 2014/01/23 彭靈素

PANG, FILOMENA LENA 

SOU

43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/074097 2014/01/23 Blackrock Fund Advisors 36 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/074098 2014/01/23 Blackrock Fund Advisors 36 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/074356 2014/01/17 Bank of America orporation 36 第9條第1款a）項，結合第199條第1款c）項，準用第214

條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/074364 2014/01/17 Bank of America orporation 36 第9條第1款a）項，結合第199條第1款c）項，準用第214

條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/074956 2014/01/27 Philip Morris Brands Sàrl 34 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/074961 2014/01/23 四川省宜賓五糧液集團有限

公司

33 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

續期

Renovação

編號

N.°

P/000388

(334-M)

P/005583

(5441-M)

P/005586

(5444-M)

P/005595

(5453-M)

P/008672

(8420-M)

P/008673

(8421-M)

P/009573

(9490-M)

P/009673

(9963-M)

P/009963

(10058-M)

P/009964

(10057-M)

P/009965

(10056-M)

P/010022

(9854-M)

P/010837

(10666-M)

N/002587

N/005034 N/005088 N/005182 N/005188 N/005193 N/005194 N/005197

N/005198 N/005211 N/016549 N/016550 N/016603 N/019868 N/019869

N/020580 N/020581 N/020886 N/020887 N/021131 N/021545 N/021546

N/021710 N/021711 N/021712 N/021713 N/021714 N/021715 N/022350

N/022629 N/022630 N/022631 N/022632 N/022633 N/022634 N/022635

N/022636 N/022722 N/022724 N/022758 N/022960 N/022961 N/022962

N/022963 N/022964 N/022965 N/022966 N/022967 N/023018 N/023063
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編號

N.°

N/023064 N/023091 N/023099 N/023100 N/023101 N/023102 N/023109

N/023110 N/023111 N/023119 N/023120 N/023121 N/023122 N/023123

N/023124 N/023143 N/023144 N/023146 N/023166 N/023168 N/023169

N/023170 N/023171 N/023231 N/023239 N/023311 N/023312 N/023313

N/023314 N/023315 N/023316 N/023349 N/023350 N/023351 N/023352

N/023353 N/023354 N/023355 N/023356 N/023357 N/023358 N/023359

N/023360 N/023361 N/023362 N/023389 N/023390 N/023391 N/023392

N/023477 N/023478 N/023479 N/023569 N/023589 N/023590 N/023591

N/023616 N/023617 N/023618 N/023619 N/023620 N/023621 N/023622

N/023623 N/023670 N/023674 N/023675 N/023676 N/023677 N/023678

N/023847 N/023918 N/023919 N/023920 N/023921 N/023993 N/023994

N/023995 N/023996 N/023997 N/023998 N/023999 N/024000 N/024001

N/024002 N/024003 N/024004 N/024005 N/024006 N/024007 N/024008

N/024009 N/024010 N/024011 N/024012 N/024133 N/024139 N/024140

N/024141 N/024142 N/024143 N/024144 N/024145 N/024146 N/024147

N/024166 N/024216 N/024217 N/024247 N/024256 N/024265 N/024266

N/024267 N/024268 N/024269 N/024270 N/024271 N/024272 N/024273

N/024439 N/024440 N/024441 N/024442 N/024522 N/024523 N/024524

N/024525 N/024526 N/024527 N/024528 N/024655 N/024656 N/024665

N/024666 N/024667 N/024668 N/024669 N/024674 N/024675 N/024676

N/024678 N/024679 N/024680 N/025150 N/025151 N/025348 N/025349

N/025350 N/025351 N/025352 N/025353 N/025354 N/025355 N/025356

N/025357 N/025358 N/025359 N/025360 N/025361 N/025362 N/025363

N/025364 N/025365 N/025366 N/025367 N/025368 N/025369 N/025370

N/025371 N/025372 N/025373 N/025443 N/025444 N/025445 N/025446

N/025447 N/025449 N/025450 N/025451 N/025452 N/025453 N/025454

N/025455 N/025456 N/025537 N/025538 N/025612 N/025740 N/025741

N/025742 N/025743 N/025744 N/025745 N/025746 N/025747 N/025748

N/025749 N/025750 N/025751

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

P/009673

(9963-M)

P/009963

(10058-M)

P/009964

(10057-M)

P/009965

(10056-M)

2014/01/22 更改地址

Modificação de sede

Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo, Japan
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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

P/010837

(10666-M)

2014/01/17 更改認別資料

Modificação de 

identidade

C.F.E.B. SISLEY, 

Société anonyme

C.F.E.B. SISLEY, société par actions 

simplifiée

N/007390

N/024166

2014/01/23 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Underberg KG Underberg GmbH & Co. KG

N/020378

N/020379

N/070114

N/070115

N/070116

N/070117

N/070118

N/070119

N/070120

N/070121

N/070122

2014/01/24 轉讓

Transmissão

俏江南股份有限公司 俏江南（北京）企業管理有限公司，地

址為中國北京市朝陽區三間房鄉金衛路2

號樓405D

N/021710

N/021711

N/021712

N/021713

N/021714

N/021715

2014/01/15 更改地址

Modificação de sede

Arrandco 

Investments Limited

6th Floor, 25 Farringdon Street, London 

EC4A 4AB, United Kingdom

N/022722 2014/01/17 更改地址

Modificação de sede

Daktronics, Inc. P.O. Box 5128, Brookings, South Dakota 

57006, U.S.A.

N/023091 2014/01/17 更改地址

Modificação de sede

Tioxide Europe 

Limited

Ti t a n i u m H o u s e, H a n z a rd D r i v e, 

Wynyard Park, Stockton-on-Tees TS22 

5FD, Reino Unido

N/023121 2014/01/22 更改地址

Modificação de sede

LORENZ S.p.A. Via Novegro 1/A - 20090 Novegro di 

Segrate MI, Italy

N/023143 2014/01/17 轉讓

Transmissão

正泰集團股份有限公

司

浙江正泰電器股份有限公司，地址為中

國浙江省樂清市北白象鎮正泰工業園區

正泰路1號

N/023146 2014/01/15 更改地址

Modificação de sede

DAVIDE 

CAMPARI - 

MILANO, S.p.A.

Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto 

San Giovanni (Milano), Italy

N/023333

N/023334

N/023335

2014/01/23 更改地址

Modificação de sede

Spirits Product 

International 

Intellectual Property 

B.V.

3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 

L u x e m b o u r g , G r a n d  D u c h y  o f 

Luxembourg

N/023477

N/023478

N/023479

2014/01/23 更改地址

Modificação de sede

Lam Soon 

Trademark Limited

BCI House, Avarua, Rarotonga, Cook 

Islands

N/024216

N/024217

2014/01/15 更改地址

Modificação de sede

ENOFORUM - 

COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO 

DE VINHOS, S.A.

Rua Professor Mota Pinto, 7200 - 412 

Reguengos de Monsaraz, Portugal

N/035143 2014/01/24 更改認別資料

Modificação de 

identidade

深圳市春谷園茉莉香

貿易有限公司

SHENZHEN 

CHUNGUYUAN 

MOLIXIANG 

TRADE CO., LTD

深圳市春谷園糧食物流有限公司



N.º 8 — 19-2-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2489

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

N/035143 2014/01/24 更改地址

Modificação de sede

深圳市春谷園糧食物

流有限公司

中國廣東省深圳市羅湖區筍崗街道寶崗

路田心裕田大樓1棟4層401號

N/039227

N/039228

N/058367

N/060285

N/060286

N/060287

N/061536

N/061537

2014/01/15 更改認別資料

Modificação de 

identidade

TONINO 

LAMBORGHINI 

S.R.L.

TONINO LAMBORGHINI S.P.A.

N/048529 2014/01/17 使用許可

Licença de 

exploração

李任 宜賓五糧液股份有限公司

N/059884

N/059885

N/059886

2014/01/23 轉讓

Transmissão

香港夢工房（控股）

有限公司

HONG KONG 

DREAM DINING 

(HOLDINGS) 

LIMITED

TORIDOLL. CORPORATION, com 

sede em 1-1, Onoedori 7-Chome, Chuo-

Ku, Kobe-Shi, Hyogo,Japan

N/063217

N/063218

N/063219

N/063220

N/063221

N/063222

N/063223

N/063224

N/063225

N/063226

N/063227

N/063228

N/063229

N/063230

N/063231

N/063232

N/063233

N/063234

N/063235

N/063236

N/063237

N/063238

N/063239

N/063240

N/063241

N/063242

N/063243

N/063244

N/063245

N/063246

N/063247

N/063248

N/063249

N/063250

N/063251

N/063252

N/063253

N/063254

N/063255

N/063256

N/063257

N/063258

N/063259

N/063260

N/063261

N/063262

N/063263

N/063264

N/063265

N/063266

N/063267

N/063268

N/063269

N/063270

2014/01/24 知識產權權利出質之

給付

Foram dados em 

penhor os direitos 

de Propriedade 

Intelectual

SCIP HOLDINGS 

LIMITED

Industrial and Commercial Bank of 

China (Macau) Limited, com sede em 

Avenida da Amizade, no.555, Macau 

Landmark, ICBC Tower, 18 andar, 

Macau

N/073055

N/073056

N/073057

2014/01/21 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

Hollywood Casino 

Corporation

HOLLYWOOD CASINOS, LLC, com 

sede em 825 Berkshire Boulevard, Suite 

200, Wyomissing, Pennsylvania 19610, 

U.S.A.
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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

N/080793 2014/01/17 更改認別資料

Modificação de 
identidade

PERNOD RICARD 
NEW ZEALAND 
LIMITED

PERNOD RICARD WINEMAKERS 

NEW ZEALAND LIMITED

合議庭裁判

Decisões por acórdão

編號

N.º

生效日期

Data de  

vigência

權利人

Titular

類別

Classe

1 N/037744 2014/01/16 威尼斯人路氹股份有限公司

VENETIAN COTAI, S.A., VENETIAN COTAI LIMITED
39

2 N/037803 2014/01/13 威尼斯人路氹股份有限公司

VENETIAN COTAI, S.A., VENETIAN COTAI LIMITED
41

2 N/050351 2014/01/13 Las Vegas Sands Corp. 41
2 N/050362 2014/01/13 Las Vegas Sands Corp. 41

 1 根據中級法院2013年12月12日之合議庭裁判，並於2014年1月16日已轉為確定裁決，裁定上訴理由不成立，維持上訴所針對

之判決，並命令拒絕有關商標之註冊。

  Por acórdão do Tribunal de Segunda Instância, de 12 de Dezembro de 2013, que transitou em julgado no dia 16 de Janeiro de 

2014, o Tribunal decidiu negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida e determinado-se a recusa do registo 

da marca em causa.

 2 根據中級法院2013年12月12日之合議庭裁判，並於2014年1月13日已轉為確定裁決，裁定上訴理由不成立，維持上訴所針對

之判決，並命令拒絕有關商標之註冊。

  Por acórdão do Tribunal de Segunda Instância, de 12 de Dezembro de 2013, que transitou em julgado no dia 13 de Janeiro de 

2014, foi julgado improcedente o recurso, mantendo-se a sentença recorrida e determinado-se a recusa do registo da marca em 

causa.

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/066688 2014/01/21 MCS Greater China Brands S.à.r.l. 18

N/066689 2014/01/21 MCS Greater China Brands S.à.r.l. 25

N/071679 2014/01/21 British American Tobacco (Brands) Limited 34

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/074400 2013/12/03 廈門宇鋼貿易有限公司 PUMA SE
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編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/075715 2013/12/03 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald's International Property Company 

Limited

N/075717 2013/12/03 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald's International Property Company 

Limited

N/075718 2013/12/03 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald's International Property Company 

Limited

N/075719 2013/12/03 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald's International Property Company 

Limited

N/075720 2013/12/03 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald's International Property Company 

Limited

N/075753 2013/12/03 Shanghai Mufeng Enterprise Co., Ltd. Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l.

N/075754 2013/12/03 Shanghai Mufeng Enterprise Co., Ltd. Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l.

N/076432 2013/12/16 晶日虎綠色醫藥產業有限公司 HAW PAR CORPORATION LIMITED

N/076750 2013/12/16 蔡尚均

CAI SHANGJUN

Brightflash USA LLC

N/076758 2013/12/16 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald's International Property Company 

Limited

N/076759 2013/12/16 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald's International Property Company 

Limited

N/076760 2013/12/16 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald's International Property Company 

Limited

N/076761 2013/12/16 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald's International Property Company 

Limited

N/076762 2013/12/16 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald's International Property Company 

Limited

N/076788 2013/12/16 蔡尚均

CAI SHANGJUN

Brightflash USA LLC

N/076803 2013/12/16 劉占川 Brightflash USA LLC

N/076804 2013/12/16 劉占川 Brightflash USA LLC

N/077131 2013/12/16 晶日虎綠色醫藥產業有限公司 HAW PAR CORPORATION LIMITED

答辯

Contestação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/071507 2013/12/16 Sociedade de Entrega de Valores BDO (Ma-

cau), Limitada

STICHTING BDO
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編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/071508 2013/12/16 Sociedade de Entrega de Valores BDO (Ma-

cau), Limitada

STICHTING BDO

N/071876 2013/12/16 Las Vegas Sands Corp. GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

N/071877 2013/12/16 Las Vegas Sands Corp. GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

N/071878 2013/12/16 Las Vegas Sands Corp. GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

N/072483 2014/01/10 Pier 16-Property Development Limited TRIUMPH INTERNATIONAL INC.

N/072484 2014/01/10 Pier 16-Property Development Limited TRIUMPH INTERNATIONAL INC.

N/072485 2014/01/10 Pier 16-Property Development Limited TRIUMPH INTERNATIONAL INC.

N/072486 2014/01/10 Pier 16-Property Development Limited TRIUMPH INTERNATIONAL INC.

N/072487 2014/01/10 Pier 16-Property Development Limited TRIUMPH INTERNATIONAL INC.

N/072488 2014/01/10 Pier 16-Property Development Limited TRIUMPH INTERNATIONAL INC.

N/072489 2014/01/10 Pier 16-Property Development Limited TRIUMPH INTERNATIONAL INC.

N/072490 2014/01/10 Pier 16-Property Development Limited TRIUMPH INTERNATIONAL INC.

N/072491 2014/01/10 Pier 16-Property Development Limited TRIUMPH INTERNATIONAL INC.

N/073945 2013/12/16  Las Vegas Sands Corp. GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

Melco Crown Entertainment Limited

N/073946 2013/12/16  Las Vegas Sands Corp. GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

Melco Crown Entertainment Limited

N/074851 2014/01/14 OROBIANCO SRL Monster Energy Company

N/074852 2014/01/14 OROBIANCO SRL Monster Energy Company

N/075356 2014/01/27 YIOTIS S.A Abbott Laboratories

N/075357 2014/01/27 YIOTIS S.A Abbott Laboratories

N/076230 2014/01/27 International Truck Intellectual Property Com-

pany, LLC

Richemont International SA

N/076547 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076548 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076549 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076550 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076551 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076552 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076553 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited
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編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/076554 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076555 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076556 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076557 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076558 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076559 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076560 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076561 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076562 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076563 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076564 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076565 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076566 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076567 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076568 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076569 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076570 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076571 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076572 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/076573 2014/01/21 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC Melco Crown Entertainment Limited

N/077473 2014/01/20 Mycoskie, LLC Tod's S.p.A.

N/077474 2014/01/20 Mycoskie, LLC Tod's S.p.A.

N/077475 2014/01/20 Mycoskie, LLC Tod's S.p.A.

N/077476 2014/01/20 Mycoskie, LLC Tod's S.p.A.

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento 

na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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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

E/000190 2014/01/21 紅伶專業美容有限公司 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 
LIMITED

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、第

一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條

及第五條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a 

Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de 

Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir a extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21] 編號 N.º  : J/001238

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[71] 申請人 Requerente : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 谷口孝彥, 吉川真人, 三浦佳世, 蓮井智章, 本多榮治, 今村圭佑, 鐮田信, 上崎春陽, 約翰．F．奎

恩, 杰德夫．瑞克, 菲特美特．凱麥拉, 王毅 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201180040666.4 2011/06/22 CN 103153995A 2013/06/12

[51] 分類 Classificação  : C07D471/04, C07D473/28, C07D487/04, C07D498/04, A61K31/4355, A61K31/437, 

A61K31/4427, A61K31/4985, A61K31/5025, A61K31/519, A61K31/52, A61P25/18

[54] 標題 Título  : 作為磷酸二酯酶（PDES）抑制劑的稠合雜環化合物。

   Composto heterocíclico fundido que serve como inibidor de <<PDES>>.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了具有PDE抑制效果的式（I）表示的化合物，並且其作為預防或治療精神分裂症

等的藥物有用。 

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

2010/06/24 61/358,121 美國 Estados Unidos da América

2010/12/14 61/422,845 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001239

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[71] 申請人 Requerente : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業園區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201310038252.9 2013/01/31 CN 103071666A 2013/05/01

[51] 分類 Classificação  : B09B3/00, B09B5/00

[54] 標題 Título  : 餐厨垃圾全方位處理的集成化裝備及產物製造方法。

   Equipamento integrado do tratamento cabal de resíduo de cozinha e método de produção 

dos seus produtos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明是一種餐厨垃圾全方位處理的集成化裝備及產物製造方法，其組成由中央智能自動操

控系統、空氣處理系統、桔杆生化系統、高級氧化人工强制滅活系統、聯合篩選除雜系統、複

合生化系統、自動乾燥系統、聯合輸送系統、廢塑料逆轉工程系統、污泥處理系統、污水處理系

統、油脂處理系統、熱烟氣聯合處理系統等組成，所產出成品為高營養微生物蛋白飼料、礦物

國III柴油、生物柴油、乳化柴油、低硫清潔燃煤、雜化荷電吸附劑、工業回用水等。餐厨垃圾的

資源化利用率達95%以上，生產過程基本無廢水排放、無污泥轉移、無室溫排放、無異味排放、

無烟塵排放、無殘餘物轉移，為餐厨垃圾處理提供了環保、安全、可靠的高度集成化生產裝備

和生產方法。 

 附圖 Figura : 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001240

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[71] 申請人 Requerente : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201310037944.1 2013/01/31 CN 103056022A 2013/04/24

[51] 分類 Classificação  : B03B7/00

[54] 標題 Título  : 餐厨垃圾聯合篩選系統。

   Sistema de selecção combinada de resíduo de cozinha.
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[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開一種餐厨垃圾聯合篩選系統，該篩選系統包括殼體，殼體內設有分隔板，通過分隔

板將殼體內部分為氣浮區和非氣浮區，分隔板上設有物料漏出口，氣浮區處設有進料口，氣浮

區下部設有重物料卸出口，重物料卸出口處設有閥門，重物料卸出口四周設有一個以上的空氣

噴嘴，氣浮區上部設有滾耙，非氣浮區內設有物料輸出器，物料輸出器一端設置在殼體內，另

一端設置在殼體外側，物料輸出器內設有攪龍，物料輸出器上安裝有卸料電機，卸料電機帶動

攪龍轉動。本發明可利用氣浮和滾耙，將餐厨垃圾中的塑料、牙籤等去除，在利用沉積工藝將

餐厨垃圾中的玻璃、金屬等重物去除，最後將有用物料輸出進行進一步加工，實現餐厨垃圾自

動篩選。 

 附圖 Figura : 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001241

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[71] 申請人 Requerente : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201310038148.X 2013/01/31 CN 103056151A 2013/04/24

[51] 分類 Classificação  : B09B3/00

[54] 標題 Título  : 餐廚垃圾氧化、除臭、滅活、清洗降鹽裝置。

   Dispositivo de oxidação, desodorização, extinção, limpeza e redução de sal de resíduo de 

cozinha.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開一種餐廚垃圾氧化、除臭、滅活、清洗降鹽裝置，該裝置包括一個以上的反應器和

用於臭氧——水——物料混合的氣、水、物混合器，混合器上連接有臭氧發生器，混合器上還連

接有高粘度凸輪轉子泵，混合器的出口伸入一個反應器內，高黏度凸輪轉子泵的入口與另一個

反應器連接，反應器內設有一個以上的顆粒活性碳反應球，顆粒活性碳反應球內設有顆粒活性

碳，混合器底部設有物料出口。利用本發明，可採用臭氧對餐廚垃圾進行氧化、除臭，脫鹽，防

止其散發難聞氣味，污染空氣，同時，可對餐廚垃圾中的細菌、病毒等微生物進行滅活，防止其

散播，尤其是若在下一工段需要對餐廚垃圾進行生化處理時，保障處理過程不受雜菌幹擾。 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001242

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[71] 申請人 Requerente : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201310038171.9 2013/01/31 CN 103084049A 2013/05/08

[51] 分類 Classificação  : B01D53/76, B01D53/86, B01D53/02, B01D46/00

[54] 標題 Título  : 等離子光觸媒負離子空氣除臭、殺菌裝置。

   Dispositivo de purificação e esterilização de ar através de plasma, de fotocatálise e de iões 

negativos.

[57] 摘要 Resumo  : 一種等離子光觸媒負離子空氣除臭、殺菌裝置，包括空氣輸送管道、光催化主處理器和活性炭

空氣過濾器，氣體輸入空氣輸送管道內，空氣輸送管道內設有負離子裝置，氣體通過空氣輸送

管道輸入至光催化主處理器內，光催化主處理器內設有空氣通道，空氣通道內安裝有一個以上

的紫外綫光管，紫外綫光管後端固定安裝有二氧化鈦光催化觸板，空氣通道尾端與活性炭空

氣過濾器連通，通過活性炭空氣過濾器將氣體輸出。本發明可以對餐廚垃圾處理過程中各個工

段所溢出的異味以及整個工場的空氣作集中收集處理，對所收集的空氣進行持續高效地滅除

有害微生物，殺滅細菌，病毒，降解空氣中的異味此時所排出的氣體無味，無菌，無固體微粒，

無有毒有害物且清新乾淨。 

 附圖 Figura : 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001243

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[71] 申請人 Requerente : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201310038156.4 2013/01/31 CN 103074131A 2013/05/01
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[51] 分類 Classificação  : C10L1/32, B01F3/08

[54] 標題 Título  : 富氧微乳化混合生物柴油的製作方法及裝置。

   Método e dispositivo de produção de biodiesel misturado que seja micro-emulsionado e 

rico em oxigénio.

[57] 摘要 Resumo  : 一種富氧微乳化生物柴油的製作方法及裝置，裝置包括殼體，殼體內裝有垂直攪拌器，動力源

帶動垂直攪拌器轉動，垂直攪拌器的中軸上裝有漿式平直攪拌漿或槳式折葉槳，垂直攪拌器

的中軸下部安裝有渦輪或圓盤彎葉漿，殼體的頂部設置有一個以上的進料口，每個進料口均

通過管道連接有一個定量加料設備，殼體下部設置有成品出料口，在殼體頂部設有富氧水供給

口。該方法包括下述步驟：（1）、將粗生物柴油輸入上述的乳化生物柴油裝置內，啓動攪拌系

統，加入國III標準柴油後，攪拌5min；（2）加入親水劑，攪拌1min~15min；（3）、加入丁醇和

異戊烷，繼續對混合液作不間接攪拌15min；（4）、加入富氧水，再攪拌15min，待靜置一定時間

觀察乳化油為清潔透明無分層後為成品。 

 附圖 Figura : 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001244

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[71] 申請人 Requerente : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201310038212.4 2013/01/31 CN 103060100A 2013/04/24

[51] 分類 Classificação  : C11C3/10, C11B13/00, C11B3/04, C11B3/08, C11B3/02, C11B3/00, C10L1/02

[54] 標題 Título  : 免蒸餾法生物柴油生產方法及系統。

   Método e sistema de produção de biodiesel sem destilação.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開一種用於餐廚垃圾處理的免蒸餾法生物柴油生產方法及系統，其通過固液分離、

油水分離、油脂膠質脫除、超聲波常溫脂交換等步驟將餐廚垃圾中所含有的油脂轉換成生物柴

油，進一步利用。本發明可自動將餐廚垃圾中所包含的固體、水分等進行分離，然後進一步將所

含油脂轉換成生物柴油使用，設備結構簡單，處理過程，節約能源、生產成本低。 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001245

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[71] 申請人 Requerente : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201310038186.5 2013/01/31 CN 103056152A 2013/04/24

[51] 分類 Classificação  : B09B3/00

[54] 標題 Título  : 生化發酵方法及裝置。

   Método e dispositivo de fermentação bioquímica.

[57] 摘要 Resumo  : 一種生化發酵方法及裝置，發酵裝置包括厭氧發酵池和主發酵裝置，所述的主發酵裝置包括兩

個副發酵器和一個以上的主發酵器，兩個副發酵器設置在主發酵器上方，副發酵器與主發酵器

連接處設有進料口，主發酵裝置外設有用於將物料輸入至副發酵器內的物料提升機，副發酵器

內設有攪拌設備，主發酵器內設有雙層螺帶攪拌器，厭氧發酵池與主發酵器連接，厭氧發酵池

通過自動卸料系統將物料投入主發酵器內。生化發酵方法包括：A通過厭氧發酵池和兩個副發

酵器同時生成預發酵物料；B將兩個副發酵器內的物料，通過自動輸送設備送進主發酵器，將

厭氧發酵池內的物料，通也送進主發酵器，進行二次發酵；C二次發酵完成後，進行出料。 

 附圖 Figura : 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001246

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[71] 申請人 Requerente : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201310038166.8 2013/01/31 CN 103055650A 2013/04/24

[51] 分類 Classificação  : B01D50/00, B01D53/74, B01D53/76, B01D53/78, B01D53/48, B01D53/62

[54] 標題 Título  : 尾氣處理系統。

   Sistema de tratamento de gases de escape.
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[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開一種尾氣處理系統，系統包括尾氣緩衝裝置、水固分離器、雙塔式旋轉噴淋系統和

煙氣排放設備，所述的尾氣緩衝器和初級煙氣處理管道，當尾氣通入空氣緩衝器內，通過尾氣

緩衝裝置輸入到初級煙氣處理管道內，經初級煙氣處理管道排入至水固混合器內，水固混合器

出口通入雙塔式旋轉噴淋系統內，經雙塔式旋轉噴淋系統處理後輸入至煙氣排放設備內，再經

煙氣排放設備處理後排出。本發明能夠對餐廚垃圾資源化處理的各個工序中所產生的煙氣、熱

煙氣、粉塵、抽排口空氣等集中處理，確保空氣排放口無刺激氣味排放、無有害有毒氣體排放、

無惡臭氣體排放、無微顆粒物排放、無室溫排放等。 

 附圖 Figura : 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001247

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[71] 申請人 Requerente : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201310037324.8 2013/01/31 CN 103072726A 2013/05/01

[51] 分類 Classificação  : B65B69/00

[54] 標題 Título  : 一種餐廚垃圾承裝塑料袋分瓣割破裝置。

   Um dispositivo de segmentação e laceração dos sacos plásticos utilizados no acondiciona-

mento de resíduos de cozinha.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開一種餐廚垃圾承裝塑料袋分瓣割破裝置，割破裝置包括臥式筒狀外殼，外殼一端為

出料口，外殼於出料口的一端內壁設有固定一個以上的刀具，外殼另一端內設有能夠沿著外殼

內腔滑動的活塞，並連接有推動活塞運動的動力工具，活塞上對應於每個刀具位置處開設有一

個刀槽，外殼頂部中間位置開有進料口。通過本發明中的餐廚垃圾承裝袋分瓣割破裝置，是有

針對性的餐廚垃圾轉化為微生物高蛋白飼料的生產過程，防止塑料碎片混入飼料的必要性，通

過本裝置可實現塑料袋分瓣割破、拍板打散、氣吹脫袋的聯合動作，保障在餐廚垃圾的破袋工

序中，不產生塑料袋被破成碎片，尤其是做到破袋且不破碎，餐廚垃圾脫袋，且不被垃圾覆蓋的

顯著效果。 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001248

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[71] 申請人 Requerente : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201310038136.7 2013/01/31 CN 103115477A 2013/05/22

[51] 分類 Classificação  : F26B1/00, F26B17/34, F26B23/10, F26B21/00, F26B25/00, F26B25/02

[54] 標題 Título  : 自動卸料多級乾燥裝置。

   Dispositivo de secagem de vários níveis de descarga automática.

[57] 摘要 Resumo  : 一種餐廚垃圾處理過程中的自動卸料多級乾燥裝置，乾燥裝置包括預乾燥設備和主乾燥設備，

預乾燥設備安裝於主乾燥設上方，預乾燥設備外殼呈兩側，兩側之間形成預乾燥設備的外殼夾

層內腔，預乾燥設備內設有物料自動翻板，主乾燥設備中間為能夠360度逆順方向旋轉的臥式

圓筒形體，主乾燥設備前、後兩端分別為固定封頭，臥式圓筒形體內設有一個以上的與臥式圓

筒形體固定安裝在一起的副筒體，臥式圓筒形體和各個副筒體內部均設有導料螺帶，主乾燥設

備上設有氣體或液態燃料燃燒室和燃燒器，燃燒器產生的熱量通入主乾燥設備內部，主乾燥設

備的尾氣通過熱空氣排出口輸入至外殼夾層內腔內，預乾燥設備的物料輸出口對應於主乾燥

設備最內側副筒體設置。 

 附圖 Figura : 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001249

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/10

[71] 申請人 Requerente : 大塚製藥株式會社

   OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 9, Kanda-Tsukasamachi 2-Chome Chiyoda-Ku,Tokyo 1018535, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 山田薰 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201180049878.9 2011/10/19 CN 103167804A 2013/06/19

[51] 分類 Classificação  : A23G3/50, A21D13/00
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[54] 標題 Título  : 空心糕點及其製造方法。

   Pastelaria vazia e método para sua produção.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種食品，所述食品能夠攝取大豆的全部營養成分，沒有大豆的豆腥味，風味良

好，能簡便地食用，並且能夠增加大豆的含量，從小孩到成人均能食用。本發明還提供一種烘

焙含有大豆粉、澱粉及α化澱粉的生麵團而得到的空心糕點。 

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

2010/10/19 2010-234488 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001266

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/17

[71] 申請人 Requerente : 網銀國際股份有限公司

   WANIN INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國台灣台中市西屯區中港路二段128-3號6樓B2

   6F-B2, No.128-3, Sec. 2, Taichung Port Rd., St. Xitun Dist, Taichung City 407, Taiwan, 

China

[72] 發明人 Inventor : 蕭政豪 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201310152927.2 2013/04/27 CN 103281173A 2013/09/04

[51] 分類 Classificação  : H04L9/08, H04L29/06

[54] 標題 Título  : 複數網絡平臺的密鑰管理方法。

   Meio de gestão da chave para plataforma de redes complexas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種複數網絡平臺的密鑰管理方法，以供使用者日後以不同類型的網頁瀏覽器登入

任一網絡平臺，所述網絡平臺以超文件傳送協議常駐程序導向私有雲端，所述私有雲端並對網

頁瀏覽器顯示一時效性的作業參數讓用戶輸入，當使用者於預設時效內輸入個人參數，所述私

有雲端隨即產生一通行密鑰；由私有雲端所產生的通行密鑰，在與使用者注冊時於私有雲端生

成的通行鎖進行身分辨識後，並將比對驗證結果訊息傳遞至網絡平臺，使所述通行鎖與通行密

鑰幫助網絡平臺驗證用戶身分的真實性。 

 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，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.
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授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21] 編號 N.º  : J/000688

[22] 申請日 Data de pedido  : 2011/09/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/01/23

[73] 權利人 Titular : 勃林格殷格翰製藥兩合公司

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

 地址 Endereço  : Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 發明人 Inventor : 弗蘭克．希梅爾斯巴赫, 邁克爾．馬克, 馬賽厄斯．埃克哈特, 埃爾克．蘭科夫, 羅蘭．梅爾, 拉爾

夫．洛茨 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200810125938.0 2002/02/21 CN 101293888B 2013/09/25

[51] 分類 Classificação  : C07D473/04, A61K31/52, A61P5/00, A61P3/10, A61P29/00, A61P3/04, A61P19/10

[54] 標題 Título  : 黃嘌呤衍生物、其製法及其作為藥物組合物的用途。

   Derivado de «xanthine», o seu método de produção e o seu uso como uma composição far-

macêutica.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明是關於通式（I）的取代的黃嘌呤，其中R1R4如權利要求1中定義，其互變異構體及立體

異構物，其混合物，其前藥及鹽，所述化合物顯示出有價值的藥理學性質，特別是對於二肽基肽

酶IV活性有抑制作用。 

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

2001/02/24 10109021.8 德國 Alemanha

2001/04/10 10117803.4 德國 Alemanha

2001/08/17 10140345.3 德國 Alemanha

2002/01/30 10203486.9 德國 Alemanha

[21] 編號 N.º  : J/001274

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/06

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/01/23

[73] 權利人 Titular : KDF株式會社

   KDF CO., LTD.

 地址 Endereço  : 41, Kannoh-cho, Ohyake, Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto 607-8185, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 上田英, 臼井正樹 

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

ZL200980131734.0 2009/09/10 CN 102123796B 2013/09/11

[51] 分類 Classificação  : B05B17/08

[54] 標題 Título  : 噴水裝置。

   Dispositivo hidraúlico.

[57] 摘要 Resumo  : 在噴水裝置中具備：噴出水的噴嘴（51）；積存水的密閉的儲水容器（41）；向所述儲水容器

（41）內的上部空間輸送壓縮空氣的壓縮空氣供給機構（2、46、47）；將所述儲水容器（41）與

所述噴嘴（51）之間連接的送水管（8）；設置在所述送水管（8）的中途的開閉閥（52）；在控制
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所述壓縮空氣供給機構（2、46、47）對壓縮空氣的輸送以使所述儲水容器（41）內的上部空間

的空氣壓力維持在規定壓力的狀態下，通過所述開閉閥（52）的開閉來控制來自所述噴嘴（51）

的水的噴出及其停止的控制機構（9）。利用該結構，能够迅速地進行水的噴出開始/停止，並且

通過變更水箱內的上部空間的空氣壓力值能够變化噴水的高度和大小。 

 附圖 Figura : 

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

2008/09/12 2008-234884 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001275

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/01/23

[73] 權利人 Titular : 蘇文生命科學有限公司

   Suven Life Sciences Limited

 地址 Endereço  : Serene Chambers, Road No. 7, Banjara Hills, Hyderabad-500 034, Andhra Pradesh, India

 國籍 Nacionalidade  : 印度 Indiana 

[72] 發明人 Inventor : 文卡塔．薩蒂亞．尼羅齊．羅摩克里希納, 弗爾卡斯．什里克瑞什那．希爾薩斯, 拉瑪．薩斯特里．

甘朴漢帕蒂, 文卡塔．薩蒂亞．維拉哈德勞．瓦德萊姆蒂．拉奧, 文卡特斯瓦盧．賈斯提 

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

ZL200910134498.X 2003/06/05 CN 101544592B 2013/08/21

[51] 分類 Classificação  : C07D209/14, C07D209/18, C07D401/12, C07D209/12, A61K31/4045, A61K31/496, 

A61P25/00, A61P25/18, A61P25/22, A61P25/06, A61P25/24, A61P25/30, A61P25/08, 

A61P25/32, A61P25/20, A61P9/12, A61P25/28, A61P25/14, A61P25/16, A61P1/08

[54] 標題 Título  : N-芳基磺酰-3-取代吲�製備的替代方法。

   Processo de preparação de «n-arylsulfonyl-3-substituted indoles».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及新的N-芳基磺酰基-3-取代吲�化合物、其衍生物、其類似物、其互變異構體、其立

體異構體、其幾何異構體、其N-氧化物、其多晶形物、其藥物可接受的鹽、其藥物可接受的溶劑

化物以及含有其的藥物可接受組合物。本發明特別涉及通式（I）的新的N-芳基磺酰基-3-取代

吲�化合物、其衍生物、其類似物、其互變異構體、其立體異構體、其多晶形物、其藥物可接受

的鹽、其藥物可接受的溶劑化物以及含有其的藥物可接受組合物。本發明還涉及製備通式（I）

化合物的製備方法、含有該化合物的藥物可接受組合物，以及該化合物和組合物在醫藥中的用

途。本發明還涉及參與上述過程的新中間體和其製備方法。 

 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

2002/11/28 884/MAS/2002 印度 Índia

[21] 編號 N.º  : J/001276

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/01/23

[73] 權利人 Titular : 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 : H．布拉德, G．H．楚爾基爾, A．C．庫里, B．C．多布森, P．S．海恩斯, M．N．肯沃希, L．鮑威

爾, S．A．勞

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

ZL200980130329.7 2009/06/18 CN 102137860B 2013/08/28

[51] 分類 Classificação  : C07D471/04, A61K31/519, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 吡啶并嘧啶化合物及其製備方法。

   Composto de «pyrido [2, 3-D] pyrimidines» e seu processo de preparação.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了製備式1化合物的方法，使用所述方法製備式5的化合物，或其磷酸鹽、硫酸鹽、

硫酸氫鹽、蘋果酸鹽、檸檬酸鹽、酒石酸鹽或富馬酸鹽，和富馬酸鹽在用於治療的組合物中的

用途。 

 附圖 Figura : 

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

2008/06/20 61/074188 美國 Estados Unidos da América

2009/02/13 61/152350 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001277

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/11

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/01/23

[73] 權利人 Titular : 思特肯國際有限公司

   Strakan International Limited

 地址 Endereço  : 5/F, The Penthouse, Washington Mall 1, Church Street, Hamilton HMll, Bermuda

 國籍 Nacionalidade  : 百慕大 Bermudense 

[72] 發明人 Inventor : P．阿爾滕舍普費爾, A．C．沃特金森

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

ZL201110402501.9 2004/02/05 CN 102416009B 2013/09/11
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[51] 分類 Classificação  : A61K9/70, A61K31/439, A61P1/00, A61P1/08, A61P1/14, A61P11/00, A61P13/10, 

A61P15/08, A61P17/04, A61P25/00, A61P25/06, A61P25/14, A61P25/18, A61P25/22, 

A61P25/24, A61P25/28, A61P25/30, A61P37/02, A61P39/02

[54] 標題 Título  : 透皮格拉司瓊。

   Granisetrona transdérmica.

[57] 摘要 Resumo  : 用於格拉司瓊透皮給藥的黏合劑貼劑，包括含有非酸性親核部分的丙烯酸黏合劑，所述的親核

部分主要增加格拉司瓊通過皮膚的通量。 

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

2003/02/05 0302662.2 英國 Reino Unido

[21] 編號 N.º  : J/001278

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/11

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/01/23

[73] 權利人 Titular : 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 : R．D．達利, 黃建平, S．約瑟夫, T．A．謝潑德, C．L．霍爾斯特

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

ZL200880015686.4 2008/05/01 CN 101679439B 2013/09/11

[51] 分類 Classificação  : C07D487/04, A61K31/437, A61P35/00

[54] 標題 Título  : P70 S6激酶抑制劑。

   Inibidores de «P70 s6 kinase».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供以下通式的p70 S6激酶抑制劑：包括它們的藥物配製劑，和它們的使用方法。 

 附圖 Figura : 

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

2007/05/11 60/917,331 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001279

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/11

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/01/23

[73] 權利人 Titular : 默沙東公司

   Merck & Co. Inc.

 地址 Endereço  : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : M．K．霍羅維, N．J．利弗頓, S．W．路德默爾, J．A．麥考利, D．B．奧爾森, M．T．魯德, J．P．

瓦卡, C．J．麥金泰爾
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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

ZL200680026414.5 2006/07/14 CN 101228181B 2013/09/18

[51] 分類 Classificação  : C07K5/08, A61K38/06, A61P31/14

[54] 標題 Título  : HCVNS3蛋白酶抑制劑。

   Inibidores de «HCV NS3 protease».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及用作丙型肝炎病毒（HCV）NS3蛋白酶的抑制劑的式（I）的大環化合物、其合成及

其治療或預防HCV感染的用途。 

 附圖 Figura : 

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

2005/07/20 60/700,764 美國 Estados Unidos da América

2005/10/07 60/724,566 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001280

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/12

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/01/23

[73] 權利人 Titular : 領先藥物公司

   PHARMALEADS

 地址 Endereço  : 11, Rue Watt, F-75013 Paris, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 發明人 Inventor : 貝納德．羅克 ROQUES, Bernard, 馬里-克洛德．富尼耶-扎武斯基 FOURNIE-ZALUSKI, 

Marie-Claude 

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

ZL200680044229.9 2006/10/24 CN 101316833B 2013/08/14

[51] 分類 Classificação  : C07D333/24, C07H3/02, C07C323/65, A61K31/381, A61P29/00, A61P25/00, C07C323/60

[54] 標題 Título  : 作為腦啡肽酶和氨肽酶N混合抑制劑的包含二硫基的氨基酸衍生物。

   Derivados de aminoácidos contendo «disulfanyl group» que servem como inibidores mistos 

de «disulfanyl» e «aminopeptidase n».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及式（I）的新型化合物：H2N-CH(R1)-CH2-S-S-CH2-CH(R2)-CONH-R5，其中：R1

是烴鏈、苯基或苄基、被5原子或6原子雜環取代的亞甲基；R2是苯基或苄基、5原子或6原子芳

雜環、被5原子或6原子雜環取代的亞甲基；R5是CH(R3)-COOR4基團，其中R3是氫、OH或OR

基、飽和烴基、苯基或苄基並且OR4是親水的酯，或者R5是包含若干個選自氮、硫和氧的雜原

子的5元或6元雜環，並且至少包含兩個氮原子，其中所述雜環被C1-C6的烷基、苯基或苄基取

代。還公開了藥物形式的本發明化合物的用途，包含所述化合物和藥學可接受的賦形劑的藥物

組合物，與大麻素衍生物中的至少一種類型和/或嗎啡或其衍生物一起用於增強式（I）的新型

化合物的鎮痛和抗抑鬱作用的用途。 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2005/10/25 05/10862 法國 França

2006/05/05 06/04030 法國 França

註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

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

J/001216 2014/01/22 羅爾斯-羅伊斯海運有限公司

ROLLS-ROYCE MARINE AS

第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 

do art.º 20.º e art.º 25.º

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

J/001131 2014/01/17 彼帕科學公司

BiPar Sciences, Inc.

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈下列

在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : I/001188

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/12/19

[71] 申請人 Requerente : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 日本國大阪府大阪市中央區瓦屋町二丁目10番1號（542-0066）

   10-1, Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-0066, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田 泰 SHIGETA, Yasushi 

[51] 分類 Classificação  : A63F1/06
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[54] 標題 Título  : 遊戲紙牌的包裝盒。

   Caixa para cartas de jogar.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及遊戲紙牌的包裝盒，其在組裝狀態下具有矩形平行六面體形狀，具有六個面，即前

面、後面、右側面和左側面以及頂面和底面，並包封遊戲紙牌。包裝盒具有平行於矩形平行六

面體的縱向位於隔開預定間隔的兩個位置上的切割線，以及通過設置在兩個位置上的切割線

限定的部份內的中央帶。包裝盒的右側面和左側面可以沿著切割線移除，使得包裝盒內的遊戲

紙牌側面暴露。 

 附圖 Figura : 

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

2012/08/05 2012-182741 日本 Japão

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

I/000269 2014/01/29 2014/01/29 Hutchison Whampoa Three G IP (Bahamas) Limited

I/000305 2014/01/20 2014/01/20 IGT

I/000368 2014/01/29 2014/01/29 Dyntek Pte Ltd

I/001117 2014/01/29 2014/01/29 續天曙

I/001127 2014/01/29 2014/01/29 SOLETANCHE FREYSSINET

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。
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Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de
despacho

申請人

Requerente

備註

Observações
根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000071 2014/01/28 陳榮

Chan Wing
第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。
Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 
9.º e o art.º 61.º

U/000073 2014/01/28 陳榮

Chan Wing
第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。 
Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 
9.º e o art.º 61.º

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/075484 批給（2014年2月5日第6期第二組
《澳門特別行政區公報》）

Concessão (B.O. da R.A.E.M. n.º 6, 
II Série, de 5 de Fevereiro de 2014)

批給 部分批給及部分拒絕：

註冊日期：2014/01/14
批示日期：2014/01/14
權利人：李小華

分類：7
根據12月13日第97/99/M號法令第
216條，結合第204條的規定，拒絕
“發電機；汽油機（陸地車輛用的

除外）；柴油機（陸地車輛用的除

外）；泵（機器）；馬達和引擎用

啟動器；洗衣機”產品的註冊，但

批給其餘產品的商標註冊申請。

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, 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/065737

N/065738

商標圖案及顏色要求（2013年2月20

日第8期第二組《澳門特別行政區公

報》）

Figura da marca e Reivindicação de 

cores  (B.O. da R.A.E.M. n.º 8, II 

Série, de 20 de Fevereiro de 2013) 紅色，白色，如圖所示。

Ve r m e l h o, b r a n c o, t a l  c o m o 

representados na figura.

紅色（C：5, M：100, Y：100, K：5）

Vermelho  (C:5, M:100, Y:100, K:5)
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程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/075349 商標圖案（2013年10月3日第40期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca  (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 40, II Série, de 3 de Outubro de 

2013)

N/080860 產品名單（2014年1月15日第3期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 3, II Série, de 15 de Janeiro de 

2014)

Café, chá, cacau, açúcar, arroz, ta-

pioca, sagu, café artificial, farinha e 

preparados à base de cereais; pão; 

artigo de pãezinhos e confeitaria; 

…… ; molhos (condimento); …… ; 

condimento; …… ; e refeições pre-

paradas contendo (principalmente) 

massas.

Café; chá; cacau; açúcar; arroz; ta-

pioca; sagú; café artificial; farinha e 

preparados à base de cereais; pão; 

artigo de pastelaria e confeitaria; 

…… ; molhos (condimentos); …… ; 

condimentos; …… ; e refeições pre-

paradas contendo (principalmente) 

massas.

二零一四年一月二十九日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 29 de Janeiro de 2014. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $516,810.00）
(Custo desta publicação $ 516 810,00)
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印 務 局
澳 門 法 例

IMPRENSA OFICIAL
Legislação de Macau

1979 訓令 $  15.00
1979 法令 $  50.00
1980 法令 $  30.00
1981 法令 $  30.00
1982 法令 $  70.00
1983 法令 $  70.00
1984 法令 $  90.00
1985 法令 $120.00
1986 法令 $  90.00
1987 法律、法令及訓令 $120.00
1988 法律、法令及訓令 $230.00
1989 法律、法令及訓令 $300.00
1990 法律、法令及訓令 $280.00
1991 法律、法令及訓令 $250.00
1992 法律、法令 上半年 $110.00

及訓令 下半年 $180.00
1993 法律、法令 上半年 $180.00

及訓令 下半年 $250.00
1994 法律、法令 上半年 $200.00

及訓令 下半年 $450.00
1995 法律、法令 上半年 $360.00

及訓令 下半年 $350.00
1996 法律、法令 上半年 $220.00

及訓令 下半年 $370.00
1997 法律、法令 上半年 $170.00

及訓令 下半年 $200.00
1998 法律、法令 上半年 $170.00

及訓令 下半年 $350.00
1999 法律、法令及訓令 上半年 $250.00
1999 法律、法令及訓令 第三季 $180.00
1999 法律、法令及訓令

（中文版） 十月一日至十二月十九日 $220.00

1979 Portarias $   15,00
1979 Decretos-Leis $   50,00
1980 Decretos-Leis $   30,00
1981 Decretos-Leis $   30,00
1982 Decretos-Leis $   70,00
1983 Decretos-Leis $   70,00
1984 Decretos-Leis $   90,00
1985 Decretos-Leis $ 120,00
1986 Decretos-Leis $   90,00
1987 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 120,00
1988 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 230,00
1989 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 300,00
1990 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 280,00
1991 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 250,00
1992 Leis, Decretos-

-Leis e Portarias
I Semestre
II Semestre

$ 110,00
$ 180,00

1993 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 180,00
$ 250,00

1994 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 200,00
$ 450,00

1995 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 360,00
$ 350,00

1996 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 220,00
$ 370,00

1997 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 170,00
$ 200,00

1998 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 170,00
$ 350,00

1999 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias I Semestre $ 250,00

1999 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias III Trimestre $ 180,00

1999 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias
(versão portuguesa) 1 Out. a 19 Dez. $ 220,00

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價 $268.00

PREÇO DESTE NÚMERO $ 268,00

1999 法律、行政法規及其他 十二月二十日至三十一日 $ 90.00
2000 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $ 90.00
2001 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $120.00
2002 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $  90.00
2003 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $100.00
2004 法律、行政法規及其他 上半年 $ 90.00

下半年 $130.00
2005 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $  80.00
2006 法律、行政法規及其他 上半年 $ 80.00

下半年 $  90.00
2007 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $  90.00
2008 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $  90.00
2009 法律、行政法規及其他 上半年 $ 90.00

下半年 $  90.00
2010 法律、行政法規及其他 上半年 $  90.00

下半年 $  90.00
2011 法律、行政法規及其他 上半年 $  90.00
1993 對外規則 批示 $120.00
1994 對外規則 批示 $150.00
1995 對外規則 批示 $200.00
1996 對外規則 批示 $135.00
1997 對外規則 批示 $125.00
1998 對外規則 批示 $260.00
1999 對外規則 批示 $300.00

1999 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros 20 a 31 Dez. $  90,00

2000 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$  90,00

2001 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$ 120,00

2002 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$   90,00

2003 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$ 100,00

2004 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  90,00
$ 130,00

2005 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$   80,00

2006 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  80,00
$   90,00

2007 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$  90,00

2008 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$  90,00

2009 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  90,00
$  90,00

2010 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  90,00
$  90,00

2011 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros

I Semestre $  90,00

1993 Despachos Externos $ 120,00
1994 Despachos Externos $ 150,00
1995 Despachos Externos $ 200,00
1996 Despachos Externos $ 135,00
1997 Despachos Externos $ 125,00
1998 Despachos Externos $ 260,00
1999 Despachos Externos $ 300,00


	bo-ii-8-sup-2014
	avisosoficiais-8-sup-2014
	B01) 2270-2288
	B02) 2289-2314
	B03) 2315-2345
	B04) 2346-2364
	B05) 2365-2386
	B06) 2387-2403
	B07) 2404-2427
	B08) 2428-2446
	B09) 2447-2454
	B10) 2455-2512


