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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/083817

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/11

[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

2013/09/23 2013732747 俄羅斯聯邦 Federação da Rússia

[210] 編號 N.º : N/083861

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Armação para óculos; armações de óculos; recipientes para lentes de contacto; caixas para 

óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083862

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Guarda-jóias; pulseiras (joalharia); amuletos (joalharia); correntes (joalharia); fios (joalha-

ria); anéis (joalharia); brincos; alfinetes (joalharia); alfinetes para gravata; ponteiros de re-

lógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); relógios de parede e mesa; pêndulos (relógios 

de parede e relojoaria); relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; estojos para 

relógios (para oferta); caixas para relógios; cronógrafos (relógios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083863

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Porta-moedas; carteiras para cartões de visita [porta-notas]; caixas para chapéus de cabe-

dal; baús de viagem; mochilas; carteiras de bolso; sacos de mão; sacos de viagem; malas de 

viagem; conjuntos de viagem (artigos em couro); maletas de viagem; pegas para malas de 

viagem; sacos desportivos; argolas para chapéus-de-chuva; bastões para chapéus-de-chuva; 

capas para chapéus-de-chuva; chapéus-de-chuva; pegas para chapéus-de-chuva; trelas de 

couro; capas para animais; arreios para animais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083864

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Panos para limpar óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083865

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Camisolas de malha sem gola; camisas; camisas de manga curta; vestuário; fatos; vestuário 

pronto-a-vestir; calças formais; vestuário exterior; roupa de malha (vestuário); saias; pu-

lôveres; sobretudos; togas; vestuário de imitação de couro; vestuário de couro; t-shirts; cal-

ças; corpetes (lingerie); vestuário interior; roupões; meias-calças; combinações (vestuário); 

roupa interior para absorver transpiração; cintas-soutiens; espartilhos (vestuário interior); 

coletes; camisolas de malha (vestuário); pijamas; ceroulas; soutiens; roupões de banho; 

combinação (roupa interior); teddies (roupa interior); blusões para proteger do vento; ves-

tuário infantil; calças para bebés (vestuário); enxovais para recém-nascidos; babeiros, sem 

ser de papel; sacos de dormir para bebés (vestuário); vestuário para ciclistas; toucas para 

banho; calções de banho; fatos de banho; vestuário para ginástica; vestuário impermeável; 

gabardines; ponchos; trajes para usar em peças teatrais; vestidos yangge; panos para dança; 

botas de futebol; sapatos para ginástica; calçado; sandálias para banho; chinelos para ba-

nho; botas; sandálias; sapatos; sapatos desportivos; produtos anti-derrapantes para calçado; 

sapatos para alpinismo; sapatos para chuva; palmilhas; bonés (chapelaria); bonés para a 

cabeça; boinas (vestuário); palas para bonés; chapéus; chapelaria para vestuário; abafos 

para as orelhas (vestuário); cartolas para chapéus (top hats); fitas para a cabeça (vestuário); 

meias; meias para absorver transpiração; meias de vidro; peúgas; suspensórios para meias; 

ligas; suspensórios para meias de vidro; polainas; abafos para os pés, sem serem aquecidos 

electricamente; meias de tornozelo; luvas (vestuário); abafos (vestuário); mitenes; luvas 
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para esqui; boas (para usar ao pescoço); xailes; gravatas; lenços de cabeça; estolas de pele; 

pelerines; véus (vestuário); mantilhas; turbantes; lenços de bolso; suspensórios para vestuá-

rios (suspensórios); suspensórios; cintos (vestuário); cintas; cintos para dinheiro (vestuário); 

suspensórios (vestuário); casula (vestuário); faixas para vestuário; toucas para o banho; 

máscaras (tapa-olhos) para dormir; fatos para casamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083866

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Armação para óculos; armações de óculos; recipientes para lentes de contacto; caixas para 

óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083867

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Guarda-jóias; pulseiras (joalharia); amuletos (joalharia); correntes (joalharia); fios (joalha-

ria); anéis (joalharia); brincos; alfinetes (joalharia); alfinetes para gravata; ponteiros de re-

lógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); relógios de parede e mesa; pêndulos (relógios 

de parede e relojoaria); relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; estojos para 

relógios (para oferta); caixas para relógios; cronógrafos (relógios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083868

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12
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[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Porta-moedas; carteiras para cartões de visita [porta-notas]; caixas para chapéus de cabe-

dal; baús de viagem; mochilas; carteiras de bolso; sacos de mão; sacos de viagem; malas de 

viagem; conjuntos de viagem (artigos em couro); maletas de viagem; pegas para malas de 

viagem; sacos desportivos; argolas para chapéus-de-chuva; bastões para chapéus-de-chuva; 

capas para chapéus-de-chuva; chapéus-de-chuva; pegas para chapéus-de-chuva; trelas de 

couro; capas para animais; arreios para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083869

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Panos para limpar óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083870

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Camisolas de malha sem gola; camisas; camisas de manga curta; vestuário; fatos; vestuário 

pronto-a-vestir; calças formais; vestuário exterior; roupa de malha (vestuário); saias; pu-

lôveres; sobretudos; togas; vestuário de imitação de couro; vestuário de couro; t-shirts; cal-

ças; corpetes (lingerie); vestuário interior; roupões; meias-calças; combinações (vestuário); 

roupa interior para absorver transpiração; cintas-soutiens; espartilhos (vestuário interior); 

coletes; camisolas de malha (vestuário); pijamas; ceroulas; soutiens; roupões de banho; 

combinação (roupa interior); teddies (roupa interior); blusões para proteger do vento; ves-

tuário infantil; calças para bebés (vestuário); enxovais para recém-nascidos; babeiros, sem 

ser de papel; sacos de dormir para bebés (vestuário); vestuário para ciclistas; toucas para 

banho; calções de banho; fatos de banho; vestuário para ginástica; vestuário impermeável; 



N.º 27 — 2-7-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10567

gabardines; ponchos; trajes para usar em peças teatrais; vestidos yangge; panos para dança; 

botas de futebol; sapatos para ginástica; calçado; sandálias para banho; chinelos para ba-

nho; botas; sandálias; sapatos; sapatos desportivos; produtos anti-derrapantes para calçado; 

sapatos para alpinismo; sapatos para chuva; palmilhas; bonés (chapelaria); bonés para a 

cabeça; boinas (vestuário); palas para bonés; chapéus; chapelaria para vestuário; abafos 

para as orelhas (vestuário); cartolas para chapéus (top hats); fitas para a cabeça (vestuário); 

meias; meias para absorver transpiração; meias de vidro; peúgas; suspensórios para meias; 

ligas; suspensórios para meias de vidro; polainas; abafos para os pés, sem serem aquecidos 

electricamente; meias de tornozelo; luvas (vestuário); abafos (vestuário); mitenes; luvas 

para esqui; boas (para usar ao pescoço); xailes; gravatas; lenços de cabeça; estolas de pele; 

pelerines; véus (vestuário); mantilhas; turbantes; lenços de bolso; suspensórios para vestuá-

rios (suspensórios); suspensórios; cintos (vestuário); cintas; cintos para dinheiro (vestuário); 

suspensórios (vestuário); casula (vestuário); faixas para vestuário; toucas para o banho; 

máscaras (tapa-olhos) para dormir; fatos para casamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083871

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Armação para óculos; armações de óculos; recipientes para lentes de contacto; caixas para 

óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083872

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Guarda-jóias; pulseiras (joalharia); amuletos (joalharia); correntes (joalharia); fios (joalha-

ria); anéis (joalharia); brincos; alfinetes (joalharia); alfinetes para gravata; ponteiros de re-

lógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); relógios de parede e mesa; pêndulos (relógios 

de parede e relojoaria); relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; estojos para 

relógios (para oferta); caixas para relógios; cronógrafos (relógios).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083873

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Porta-moedas; carteiras para cartões de visita [porta-notas]; caixas para chapéus de cabe-

dal; baús de viagem; mochilas; carteiras de bolso; sacos de mão; sacos de viagem; malas de 

viagem; conjuntos de viagem (artigos em couro); maletas de viagem; pegas para malas de 

viagem; sacos desportivos; argolas para chapéus-de-chuva; bastões para chapéus-de-chuva; 

capas para chapéus-de-chuva; chapéus-de-chuva; pegas para chapéus-de-chuva; trelas de 

couro; capas para animais; arreios para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083874

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Panos para limpar óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083875

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Top Returns Global Investments Limited

 地址 Endereço : 28/F., King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Hong 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 : Camisolas de malha sem gola; camisas; camisas de manga curta; vestuário; fatos; vestuário 

pronto-a-vestir; calças formais; vestuário exterior; roupa de malha (vestuário); saias; pu-
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lôveres; sobretudos; togas; vestuário de imitação de couro; vestuário de couro; t-shirts; cal-

ças; corpetes (lingerie); vestuário interior; roupões; meias-calças; combinações (vestuário); 

roupa interior para absorver transpiração; cintas-soutiens; espartilhos (vestuário interior); 

coletes; camisolas de malha (vestuário); pijamas; ceroulas; soutiens; roupões de banho; 

combinação (roupa interior); teddies (roupa interior); blusões para proteger do vento; ves-

tuário infantil; calças para bebés (vestuário); enxovais para recém-nascidos; babeiros, sem 

ser de papel; sacos de dormir para bebés (vestuário); vestuário para ciclistas; toucas para 

banho; calções de banho; fatos de banho; vestuário para ginástica; vestuário impermeável; 

gabardines; ponchos; trajes para usar em peças teatrais; vestidos yangge; panos para dança; 

botas de futebol; sapatos para ginástica; calçado; sandálias para banho; chinelos para ba-

nho; botas; sandálias; sapatos; sapatos desportivos; produtos anti-derrapantes para calçado; 

sapatos para alpinismo; sapatos para chuva; palmilhas; bonés (chapelaria); bonés para a 

cabeça; boinas (vestuário); palas para bonés; chapéus; chapelaria para vestuário; abafos 

para as orelhas (vestuário); cartolas para chapéus (top hats); fitas para a cabeça (vestuário); 

meias; meias para absorver transpiração; meias de vidro; peúgas; suspensórios para meias; 

ligas; suspensórios para meias de vidro; polainas; abafos para os pés, sem serem aquecidos 

electricamente; meias de tornozelo; luvas (vestuário); abafos (vestuário); mitenes; luvas 

para esqui; boas (para usar ao pescoço); xailes; gravatas; lenços de cabeça; estolas de pele; 

pelerines; véus (vestuário); mantilhas; turbantes; lenços de bolso; suspensórios para vestuá-

rios (suspensórios); suspensórios; cintos (vestuário); cintas; cintos para dinheiro (vestuário); 

suspensórios (vestuário); casula (vestuário); faixas para vestuário; toucas para o banho; 

máscaras (tapa-olhos) para dormir; fatos para casamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083901

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 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 : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

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

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

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

a transmissão ou a reprodução de informação, de som ou de imagens; suportes de registo 

magnético, discos acústicos; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; 

mecanismos para aparelhos operados por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcu-

lar, equipamentos para o tratamento da informação, computadores; software de computa-

dor; extintores de incêndios; filmes cinematográficos; fitas de filmes; podcasts e webcams; 

gravações digitais; discos, publicações e gravações multimédia; discos para gravação; dis-

cos fonográficos; fitas; fitas vídeo; cassetes; cartucho (áudio); cassetes vídeo; cassetes áudio; 

discos compactos; CD-ROMs; DVDs; filmes cinematográficos; desenhos animados; grava-

ções vídeo ou áudio em forma de discos, cassetes áudio, fitas de vídeo, discos compactos e 

DVDs; gravações e publicações com integração de dados do cliente (CDI); música digital 
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(descarregável) da Internet ou de sítios web MP3; gravações áudio e ou de vídeo descarre-

gáveis ou de fluxo; dispositivos electrónicos para a recepção, armazenamento e transmissão 

de dados, imagens, música e mensagens; aparelhos para recebimento, descarregamento e 

transmissão de som ou imagens; aparelhos e instrumentos de televisão e rádio; programas 

gravados para televisão, rádio e online; aparelhos eléctricos e electrónicos para uso em 

transmissão; leitores CD-ROM; leitores DVD; leitores multimédia; leitores MP3; compu-

tadores; computadores portáteis; dispositivos digitais electrónicos para o armazenamento 

e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, música e entretenimento e acesso à 

Internet; assistentes pessoais digitais e organizadores; computadores de mão; bloco de no-

tas electrónico; tablets; organizadores; dispositivos electrónicos de mão com funções inte-

ractivas para o armazenamento e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, mú-

sica e entretenimento e acesso à Internet; sacos, estojos, capas, suportes, controlos, partes e 

acessórios para leitores CD ROM, leitores DVD, leitores multimédia, leitores MP3, compu-

tadores, computadores portáteis, dispositivos digitais electrónicos para o armazenamento 

e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, música e entretenimento e acesso à 

Internet, assistentes pessoais digitais e organizadores, computadores de mão, bloco de no-

tas electrónico, telefones móveis, tablets e organizadores; rádios; rádio-despertadores; aus-

cultadores; auriculares; equipamento para processamento de dados e computadores; rato 

do computador; tapete e almofada para o rato do computador; programas de computador; 

material de computador; software descarregável; protectores de ecrã; aplicações e software 

para telefones móveis e outras formas de comunicação; toques, música, protectores de 

ecrã, vídeo, jogos, gráficos e informação descarregáveis; microprogramas de computador; 

publicações e software de computador (descarregáveis) em formato electrónico fornecido 

online a partir de bases de dados ou de locais providenciados na Internet (incluindo sítios 

web); software de computador e aparelhos de telecomunicações (incluindo modems) para 

permitir a ligação a bases de dados e à Internet; software de computador para permitir a 

pesquisa de dados; jogos de computador; cartuchos de jogos de computador; jogos vídeo; 

jogos para máquinas de jogos de vídeo; mecanismos para aparelhos operados por moedas; 

calculadoras; hologramas; telefones móveis; estojos, suportes, coberturas e faixas de te-

lefones móveis; publicações não impressas; publicações descarregáveis; publicações elec-

trónicas; publicações electrónicas descarregáveis; óculos de sol; óculos; cordões, estojos, 

coberturas, armações, cintas, lentes e correias para óculos de sol e óculos; podómetros 

(conta-passos); óculos de protecção; óculos de protecção para desporto; óculos de protec-

ção para natação; óculos de protecção; óculos de protecção de segurança; roupa e capa-

cetes de protecção para o desporto e lazer (para impedir lesões); visores; palas para o sol; 

câmaras; filme para câmaras; stick de memória e cartões de memória; suportes electrónicos 

de armazenamento; cartões codificados; cartões encriptados; cartões inteligentes; cartões 

de telefone; fitas métricas; fitas métricas metálicas; ímanes (magnetes); ímanes (magnetes) 

para frigoríficos; ímanes (magnetes) decorativos; partes e acessórios para todos os produtos 

atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083902

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupas exteriores; vestuário para desporto e treino; roupa 

de lazer; roupa de noite; vestuário impermeável; trajes de teatro, roupa informal; pronto-

-a-vestir; vestuário para bebé; uniformes; fatos; camisolas, calções, meias, kits de treino e 

camisas de futebol; luvas, luvas sem dedos, xailes, casacos, jaquetas (casacos) (vestuário), 

parkas, casacos duffle, casaco acolchoado, t-shirts, camisolas de malha, camisolas, fatos 

de treino para desporto, fatos de treino para corrida, calças de treino, fatos macaco, velos 

(vestuário), coletes, camisas, gravatas, faixas, coletes, camisas pólo, camisas de râguebi, t-

-shirts de manga comprida, camisas de noite, tops sem mangas, casaco com botões, camisas 

(peitilhos), camisolas com capuz, malhas (vestuário), calças, calças justas em malha (leg-

gings), cuecas compridas, cuecas, tangas, roupa interior, cuecas, camisas de noite, pijamas, 

camisas de noite, roupa de praia, tricôs (vestuário), trajes de cerimónia (vestidos), trajes, 

robes-de-banho, roupa para nadar e fatos de banho, roupa de praia, sapatos de praia, san-

dálias, biquínis, calções para nadar, calções de banho, saias, vestidos, vestidos de casamen-

to, calças, jeans, calções, meias, meias de futebol, body, fatinhos de lã (esquimaux), fatos 

para dormir, fatos de peça única, punhos, faixas, fitas para a cabeça (vestuário), aventais 

(roupa), robes de banho, camisolas, maillots de desporto, roupa interior, aventais (roupa), 

sapatos desportivos, chinelos, pantufas, sapatos, botas, sapatilhas, chuteiras de futebol e 

pitões para chuteiras de futebol, sandálias, chapéus de lã, gorros, chapéus, chapéus tra-

pper, chapéus de pala, boinas, barretes, bonés, aventais (roupa), cachecóis, cobre-orelhas 

(vestuário), gravatas, perneiras, punhos, cintos, babetes, botas para bebé, roupinha interior 

de bebé, sacos de dormir para bebé, palas, réplicas de kits de futebol, nomeadamente ves-

tuário de futebol e calçado de futebol; cintos de roupa, cintos para guardar dinheiro (ves-

tuário); fechos para vestuário, máscaras para dormir, toucas de duche, pano de casamento 

(vestuário); suspensórios; cintos em couro ou imitação de couro, cintos feitos de pano; véus 

(vestuário), lingerie (roupa interior), camisolas, calças, camisolas interiores, sutiãs, roupa 

interior, saiotes, combinações (roupa interior), punhos, collants, coletes, cintas, espartilhos 

(roupa interior), ligas para segurar as meias, meias e malhas, meias, roupa interior (vestuá-

rio); partes e acessórios para todos os produtos atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083903

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; serviço de publicidade para rádio, televisão ou online; aluguer de tabuletas de publici-

dade e painéis de publicidade; serviços de consultadoria na área de organização e direcção 

de negócios; recolha, fornecimento e exibição de informação comercial e de negócios de 

um banco de dados armazenado num computador; gestão de bases de dados informáticas; 

serviços de bases de dados informatizadas, nomeadamente a recolha, fornecimento e exibi-

ção de informação comercial e de negócios de um banco de dados armazenado num com-

putador; serviços de contabilidade; direcção e organização de exposições para fins de negó-
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cio, promocionais, ou de publicidade; organização de sorteios privados para fins promocio-

nais ou de publicidade; serviços de leilão; serviços de gestão de escritórios; serviços de pro-

cessamento de dados; serviços de gestão para futebolistas; o agrupamento, para benefício 

de terceiros, de uma variedade de produtos, nomeadamente preparações para branquear e 

outras substâncias para a lavagem, preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, 

sabões e sabonetes, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentí-

fricos, cosméticos, de produtos toilette, produtos para o cuidado de pele (não medicinais), 

loções pós-barba, perfumes, maquilhagem (pinturas) de rosto, limpadores faciais, tonifica-

dores, esfoliantes faciais, cremes faciais, hidratantes faciais, loções faciais e tratamentos fa-

ciais não medicinais, esmaltes para unhas, polimento para unhas, decapantes para poli-

mento para unhas, cremes para unhas, leites de beleza, hidratantes para a pele e máscaras 

hidratantes para a pele, condicionadores para a pele, cremes para as mãos, óleos de massa-

gens, óleos essenciais para uso pessoal, óleos essenciais aromáticos, pó de talco, pós perfu-

mados, espuma para banhos, gel de banho, óleos para banhos, pós para banhos, limpador 

facial, limpadores de pele, exfoliantes corporais, fragrâncias corporais, loções para o corpo 

e mãos, gel corporais, gel de duche, óleos corporais, pós para o corpo, exfoliantes corpo-

rais, máscaras corporais, cremes e loções de máscaras corporais, produtos para barbear, lo-

ções pós-barba, bálsamos para a barba, cremes para a barba, gel para a barba, produtos 

para limpeza de pele, cremes para pele e loções para a pele não medicinais para aliviar in-

flamações após o barbear, produtos para o cuidado dos lábios não medicinais, filtros sola-

res (cosméticos), preparações para o bronzeamento da pele e loções pós-solares, estojos de 

cosméticos, preparações cosméticas para protecção solar, óleos para o bronzeamento da 

pele, preparações para o auto-bronzeamento (nomeadamente leites e cremes para o auto-

-bronzeamento, loções, gel e sprays para o auto-bronzeamento, perfumes, óleos de perfu-

mes, colónia, eau de toillete, águas de perfume, águas de colónia e águas de toillete, pastas 

de dentes, desodorizante e anti-transpirante, tampões cosméticos, toalhetes cosméticos 

pré-humedecidos, lenços e toalhitas cosméticas pré-humedecidas, cremes tópicos para a 

pele (não medicinais), unguentos (não medicinais), gel (não medicinal), tonificadores (não 

medicinais), loções (não medicinais), sprays (não medicinais), pós (não medicinais), cremes, 

loções e óleos aromaterápicos, produtos para o cuidado capilar, champôs, condicionadores, 

mousse, gel, frosts, cremes, enxaguadores, sprays, cores para o cabelo, tintas para o cabelo, 

emolientes para o cabelo, máscaras para o cabelo, preparações para o relaxamento do ca-

belo, preparações para modelar o cabelo e preparações para cuidar o cabelo, adstringentes 

fins cosméticos, toalhetes para bebés, toalhetes impregnados com químicos ou compostos 

para uso pessoal, higiénico e doméstico, fragrâncias para ambientes, paus emissores de fra-

grâncias para fragrâncias de ambiente, saquinhos perfumados, sprays aromáticos para sa-

las, óleos aromáticos usados para produzir aromas quando aquecidos, sprays para sapatos 

ou botas, cremes para sapatos ou botas e ceras para sapatos ou botas, velas, metais comuns 

e suas ligas, materiais de construção metálicos, construções metálicas transportáveis, mate-

riais metálicos para as vias-férreas, cabos e fios metálicos não eléctricos, serralharia e 

quinquilharia metálica, tubos metálicos, cofres-fortes, produtos metálicos, minerais, sinais, 

matriculas de veículos, emblemas para veículos, emblemas metálicos para veículos, chapas 

de identificação, placas de identificação, porta-chaves de fantasia, chaves em bruto, porta-

-chaves, chaveiros, fechaduras, caixas de metal, etiquetas de identificação de metal para 

cães, ornamentos de metais comuns e suas ligas, ornamentos, placas, pratos, estátuas, esta-

tuetas, figuras e peças de arte de metal comum ou bronze ou suas ligas ou em plaqué, reci-

pientes e latas de metal, lápides tumulares e lajes tumulares de metal, lápides tumulares 

metálicas, ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente), cutelaria, gar-

fos e colheres, armas brancas, navalhas de barba, raspadores (para remover gelo dos auto-

móveis), lâminas e lâminas de barbear, estojos de manicura, estojos de barbear, cutelaria 
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de mesa, aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinemato-

gráficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socor-

ro (salvamento) e de ensino, aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, trans-

formação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica, aparelhos para o regis-

to, a transmissão ou a reprodução de informação de som ou de imagens, suportes de registo 

magnético, discos acústicos, discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital, 

mecanismos para aparelhos operados por moedas, caixas registadoras, máquinas de calcu-

lar, equipamentos para o tratamento da informação, computadores, software de computa-

dor, extintores de incêndios, filmes cinematográficos, fitas de filmes, podcasts e webcams, 

gravações digitais, discos, publicações e gravações multimédia, discos para gravação, dis-

cos fonográficos, fitas, fitas vídeo, cassetes, cápsulas, cassetes vídeo, cassetes áudio, discos 

compactos, CD-ROMs, DVDs, filmes cinematográficos, desenhos animados, gravações ví-

deo ou áudio em forma de discos, cassetes áudio, fitas de vídeo, discos compactos e DVDs, 

gravações e publicações com integração de dados do cliente (CDI), música digital (descar-

regável) da Internet ou de sítios web MP3, gravações áudio e ou de vídeo descarregáveis ou 

de fluxo, dispositivos electrónicos para a recepção, armazenamento e transmissão de da-

dos, imagens, música e mensagens, aparelhos para recebimento, descarregamento e trans-

missão de som ou imagens, aparelhos e instrumentos de televisão e rádio, programas grava-

dos para televisão, rádio e online, aparelhos eléctricos e electrónicos para uso em transmis-

são, leitores CD-ROM, leitores DVD, leitores multimédia, leitores MP3, computadores, 

computadores portáteis, dispositivos digitais electrónicos para o armazenamento e trans-

missão de informação, dados, mensagens, jogos, música e entretenimento e acesso à Inter-

net, assistentes pessoais digitais e organizadores, computadores de mão, bloco de notas 

electrónico, tablets, organizadores, dispositivos electrónicos de mão com funções interacti-

vas para o armazenamento e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, música 

e entretenimento e acesso à Internet, sacos, estojos, capas, suportes, controlos, partes e 

acessórios para leitores CD-ROM, leitores DVD, leitores multimédia, leitores MP3, com-

putadores, computadores portáteis, dispositivos digitais electrónicos para o armazenamen-

to e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, música e entretenimento e acesso 

à Internet, assistentes pessoais digitais e organizadores, computadores de mão, bloco de 

notas electrónico, telefones móveis, tablets e organizadores, rádios, rádio-despertadores, 

auscultadores, auriculares, equipamento para processamento de dados e computadores, 

rato do computador, tapete e almofada para o rato do computador, programas de computa-

dor, material de computador, software descarregável, protectores de ecrã, aplicações e sof-

tware para telefones móveis e outras formas de comunicação, toques descarregáveis, músi-

ca descarregáveis, protectores de ecrã descarregáveis, vídeo descarregáveis, jogos descarre-

gáveis, gráficos descarregáveis e informação descarregáveis, microprogramas de computa-

dor, publicações e software de computador (descarregáveis) em formato electrónico forne-

cido online a partir de bases de dados ou de locais providenciados na Internet (incluindo 

sítios web), software de computador e aparelhos de telecomunicações (incluindo modems) 

para permitir a ligação a bases de dados e à Internet, software de computador para permi-

tir a pesquisa de dados, jogos de computador, cartuchos de jogos de computador, jogos ví-

deo, e aparelhos de diversão (para uso com receptores de televisão), máquinas de jogos e 

aparelhos de diversão operados por moedas, cartões ou contadores, mecanismos para apa-

relhos operados com moedas, dispositivos periféricos para uso máquinas de vídeo jogo ca-

seiras, aparelhos de diversão (para uso com um monitor de televisão ou qualquer outro 

aparelho de forma de visionamento), calculadoras, hologramas, telefones móveis, estojos, 

suportes, coberturas e faixas de telefones móveis, publicações não impressas, publicações 

descarregáveis, publicações electrónicas, publicações electrónicas descarregáveis, estojos 

de barbear, óculos de sol, óculos, cordões, estojos, coberturas, armações, cintas, lentes e 
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correias (para óculos de sol e óculos), podómetros (conta-passos), óculos de protecção, 

óculos de protecção para desporto, óculos de protecção, óculos de protecção de segurança, 

roupa e capacetes de protecção para o desporto e lazer (para impedir lesões), visores, guar-

da-sóis, câmaras, filme para câmaras, stick de memória e cartões de memória, suportes 

electrónicos de armazenamento, cartões codificados, cartões encriptados, cartões inteli-

gentes, cartões de telefone, fitas métricas, fitas métricas metálicas, ímanes (magnetes), íma-

nes (magnetes) para frigoríficos, ímanes (magnetes) decorativos, aparelhos e instrumentos 

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

artificiais, artigos ortopédicos, material de sutura, capetas (para bebés), biberões para be-

bés, aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de re-

frigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias, apa-

relhos e instalações de iluminação, luminárias, lâmpadas, lâmpadas eléctricas, quebra-lu-

zes, abajures, suportes de abajures, lampiões, luzes eléctricas para árvores de Natal, lanter-

nas, lâmpadas de bicicletas, isqueiros, assentos de sanita, veículos, aparelhos de locomoção 

por terra, por ar ou por água, bicicletas, bombas e sinas de bicicleta, acessórios para bici-

cletas, motorizadas, motocicletas, triciclos, aceleras, chavetes (carroças), carrinhos e alco-

fas de bebés, coberturas para carrinhos de bebés e capotas para carrinhos de bebés, aces-

sórios para carrinhos e alcofas de bebés, coberturas de assentos para veículos, cortinas de 

janelas para veículos, tapete para os pés para veículos, visores para veículos, acessórios 

para veículos, pára-lamas, ,metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou 

em plaqué, cinzeiros, joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, 

ornamentos, placas, pratos, figuras, estátuas, emblemas e barras para uso com isso, peque-

nos utensílios domésticos e recipientes (para uso como artigo de higiene ou cosmético), 

caixas, estojos e envoltório de joalharia, joalharia para uso e adorno pessoal, adornos de 

joalharia, joalharia para o corpo, correntes, pulseiras, anéis, brincos, colares, etiquetas de 

identificação para cães para ser usado por humanos para efeitos decorativos, alfinetes, alfi-

netes de lapela, pendentes, moedas, fichas de dinheiro (não sendo moedas), medalhões, 

medalhas, bufões de punho, bufões de camisa, alfinetes para gravata e molas para gravata e 

barras e estojos, estojos (para gravatas), fivelas, chaves, porta-chaves, porta-chaves de fan-

tasia, chaves em bruto, chaveiros, suportes de chaves (de metais preciosos), suporte para 

distintivo de imposto (para carros), estojos (para charutos e/ou cigarros), suportes (para 

charutos e/ou cigarros) e caixas (todos para charutos e/ou cigarros), cinzeiros, hanapos (ta-

ças antigas), peças de relojoaria, relógios, relógios (de parede ou de sala), relógios desper-

tadores, relógios despertadores electrónicos, cronómetros de paragem, bandas (para reló-

gios), braceletes (para relógios), correntes (para relógios), acessórios para relógios, papel, 

cartão, produtos feitos em papel e cartão, produtos de impressão, materiais para encader-

nação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para 

uso doméstico, material para artistas, pincéis, máquinas de escrever e artigos de escritório 

(com excepção de mobília), material de instrução ou de ensino (com excepção de apare-

lhos), matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes), caracteres de im-

prensa, clichés (estereótipos), jornais, revistas, revistas de banda desenhada, publicações 

periódicas, livros, programas, programas de eventos, catálogos, directórios, álbuns de foto-

grafia, livros (manuais), diários, calendários, livros de endereços, marcadores de livros, li-

vros de recortes, cadernos, blocos de notas, blocos de notas magnéticos, livros de autógra-

fos, mata-borrões, artigos de papel, artigos de cartão, organizadores pessoais, cartões, car-

tões de felicitações, cartões-presente, sacos de papel de embrulho, etiquetas para presentes, 

papel de embrulho, papel, envelopes, instrumentos de escrita, materiais de escrita, canetas, 

lápis, tintas, lápis de cera, giz, borrachas, afias, réguas, estojos e suportes de canetas, esto-

jos e suportes de lápis, porta cartões de visita, carteiras para livros de cheques, carteiras e 

bolsas (para passaportes), carteiras e bolsas (para cartas de condução), bolsas para passes, 
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bolsas para bilhetes, bolsas para cartões de crédito, bolsas para distintivo de imposto (para 

carros), postais, cartões de imagens, cartazes, impressões, pinturas, imagens, cartões para 

cigarros, etiquetas, autocolantes, livros de autocolantes, decalcomanias (decalques), bases 

para bebidas, bases para garrafas, bases (para copos de cerveja), sacos de plástico (para 

embalar gelo), chapéus de papel, sacos de papel, copos de papel, pratos de papel, guardana-

pos de mesa de papel, bases individuais de mesa de papel e roupa de mesa de papel, tabela 

de altura, bandeiras de papel, estandartes de papel, galhardetes de papel, materiais para a 

confecção de livros, telas, couro, imitações de couro, peles de animais, malas e maletas de 

viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, bengalas, chicotes, selaria, bagagens, malas de 

viagem, sacos de bordo, bolsas de viagem, mochilas grandes, estojos, sacos, malas de mão, 

sacos tiracolo, estojos (caixinhas) para artigos de higiene pessoal, porta-fatos, sacos porta-

-fatos para viagem, mochilas, pastas (malas), pastas (malas) tipo portfólios, sacos de nata-

ção, sacos de desporto, sacos de atletismo, sacos de ginástica, bolsas reversíveis com cor-

dão, pastas escolares, sacolas, sacos de livros, sacos para documentos, pasta para documen-

tos, sacos de praia, bolsas de cintura, sacos de sapatos, sacos de botas, bolsas, carteiras, 

carteiras de bolso, bolsas para bilhetes, bolsas para passes, bolsas para passaportes, cartei-

ras para livros de cheques, carteiras para cartas de condução, porta-cartões, porta cartões 

de crédito, porta cartões de visita, estojos para maquiagem, sacos de cosmético, sacos para 

conjuntos de barbear, estojos de artigos de higiene, coberturas para animais, mobília, vi-

dros (espelhos), molduras, produtos, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, 

marfim, osso de baleia, carapaça, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar (sepiolite), sucedâ-

neos de todas estas matérias ou em matérias plásticas, almofadas, cabeceiras de cama sen-

do mobília, sacos de feijão, almofadas para dormir, quadros para bordar, estátuas, figuras, 

placas, emblemas e ornamentos, placas de pedra gravadas e cortadas, persianas interiores, 

cabides, etiquetas (feitas de plástico para identificar o dono dos sapatos ao qual estão afixa-

das), etiquetas (feitas de plástico para identificar a equipa preferida do dono dos sapatos ao 

qual estão afixadas), sinais, quadro de avisos de madeira ou plástico, placas de matrícula 

para veículos, placas de identificação, porta-chaves, porta-chaves de fantasia, chave em 

bruto, chaveiros, suportes de chaves, caixas, caixas de armazenamento, estojos e recipien-

tes, urnas (para cinzas), utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha, pen-

tes e esponjas, escovas (com excepção de pincéis), materiais para o fabrico de escovas, ma-

terial (de limpeza), palha-de-aço, vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro 

de construção), vidraria, porcelana e faiança, materiais de jardinagem, gnomos de jardim, 

estojos de toilette (nécessaires), sacos de lavandaria, pequenos utensílios e recipientes do-

mésticos, utensílios cosméticos e de artigos de higiene, luvas para forno, abafadores (cosies) 

para chaleiras, escovas de dentes, escovas de dentes eléctricas, suportes para escova de 

dentes, dispensadores de sabão, ganchos de roupa, lancheiras, frascos, garrafas de água, 

abre-garrafas, abre-garrafas não eléctrico, bandagens e moldes de cubos de gelo, garrafas 

de bebidas, palhinhas para beber, louça em cerâmica, taças, copos de treino, copos de via-

gem, canecas de viagem, canecas, tigelas, pratos, louças, pires, copos, hanapos (taças anti-

gas), taças para ovos, caixas de dinheiro, pratos decorativos, ornamentos (não para vestir), 

placas, estátuas e figuras, ornamentos, placas, estátuas e figuras, tecidos e produtos têxteis, 

coberturas de cama, coberturas de mesa, lençóis de cama, coberturas e capas para duvet, 

coberturas e capas para colchas, coberturas e capas de almofadas de dormir, sanefa, roupas 

de cama (não para vestir), coberturas de almofadas, sacos aconchegantes, roupa de banho, 

toalhas, toalhas de praia, roupa de mesa, toalhas de mesa, bases para mesa, toalhas de chá, 

lenços de bolso, mantas, tapeçarias, cortinas, bandeiras, estandartes, flâmula, etiquetas 

(feitas de tecido para identificar o dono dos sapatos ao qual estão afixadas), etiquetas (feitas 

de tecido para identificar a equipa preferida do dono dos sapatos ao qual estão afixadas), 

vestuário, calçado, chapelaria, roupas exteriores, vestuário para desporto e treino, roupa 
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de lazer, roupa de noite, vestuário impermeável, trajes de teatro, roupa informal, pronto-a-

-vestir, vestuário para bebé, uniformes, fatos, camisolas, calções, meias, kits de treino e ca-

misas de futebol, luvas, luvas sem dedos, xailes, casacos, jaquetas (casacos) (vestuário), pa-

rkas, casacos duffle, casaco acolchoado, t-shirts, camisolas de malha, camisolas, fatos de 

treino para desporto, fatos de treino para corrida, calças de treino, fatos macaco, veios, co-

letes, camisas, gravatas, faixas, coletes, camisas pólo, camisas de râguebi, t-shirts de manga 

comprida, camisas de noite, tops sem mangas, casaco com botões, camisas (peitilhos), ca-

misolas com capuz, malhas (vestuário), calças, calças justas em malha (leggings), cuecas 

compridas, cuecas, tangas, roupa interior, cuecas, camisas de noite, pijamas, camisas de 

noite, roupa de praia, tricôs (vestuário), trajes de cerimónia (vestidos), trajes, robes-de-ba-

nho, roupa para nadar e fatos de banho, roupa de praia, sapatos de praia, sandálias, biqui-

nis, calções para nadar, calções de banho, saias, vestidos, vestidos de casamento, calças, je-

ans, calções, meias, meias de futebol, body, fatinhos de lã (esquimaux), fatos para dormir, 

fatos de peça única, punhos, faixas, fitas para a cabeça (vestuário), aventais (roupa), robes 

de banho, camisolas, maillots de desporto, roupa interior, aventais (roupa), sapatos despor-

tivos, chinelos, pantufas, sapatos, botas, sapatilhas, chuteiras de futebol, pitões para chutei-

ras de futebol, sandálias, chapéus de lã, gorros, chapéus, chapéus trapper, chapéus de pala, 

boinas, barretes, bonés, aventais (roupa), cachecóis, cobre-orelhas (vestuário), gravatas, 

perneiras, punhos, cintos, babetes, botas para bebé, roupinha interior de bebé, sacos de 

dormir para bebé, palas, réplicas de kits de futebol, nomeadamente vestuário de futebol e 

calçado de futebol, cintos de roupa, cintos para guardar dinheiro (vestuário), fechos, más-

caras para dormir, toucas de duche, fazenda para casamento, suspensórios, cintos em couro 

ou imitação de couro, cintos feitos de pano, véus (vestuário), lingerie (roupa interior), ca-

misolas, calças, camisolas interiores, sutiãs, roupa interior, saiotes, combinações (roupa in-

terior), punhos, collants, coletes, cintas, espartilhos (roupa interior), ligas para segurar as 

meias, meias e malhas, meias, roupa interior (vestuário), rendas e bordados, fitas e laços, 

botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas, flores artificiais, emblemas, alfinetes de grava-

ta e botões de punho, emblemas bordados, braçadeira, fivelas (acessórios de roupa), remen-

dos adesivos, remendos para coser, fitas (cordões para vestir), ilhós, conjuntos de bordar, 

presilhas e bordados, adornos e ornamentos para chapéus, adornos e ornamentos para ca-

belos, emblemas feitos de matéria têxtil, mini kits de futebol sendo artigos decorativos, eti-

quetas de sapatos (nomeadamente etiquetas de metal que estão afixadas aos atacadores nos 

sapatos), tapetes, capachos, esteiras, linóleos, artigos de revestimento de soalhos, tapeça-

rias murais não em matérias têxteis, coberturas de parede, coberturas de soalho, tapetes de 

jogo, tapetes de carro, tapetes para os pés para veículos e automóveis, relva artificial, jogos 

e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, decorações para árvores de Natal, explosi-

vos Natalícios, novidades, brinquedos, bonecos, ursos de pelúcia, brinquedos de peluche, 

carros de brinquedo, bicicletas de brinquedo, veículos de conduzir para crianças, bolas, bo-

las de golfe, tees de golfe e outros acessórios de golfe, tacos de golfe, sacos de golfe (com 

ou sem rodas), coberturas para os tacos de golfe, luvas de golfe e utensílios para reparar 

torrões de terra, dardo, setas e suportes para dardos, cartas de jogar, bolas de futebol, 

bombas para bolas de futebol, balizas, postes de balizas, cones e equipamento para treinos 

de futebol, aparelhos para treinos de futebol, luvas de guarda-redes, caneleiras para uso 

atlético, caneleiras (artigo desportivo) e almofadas, joalheiras e perneiras para futebol, sa-

cos especialmente adaptados para artigos e instrumentos de futebol, bandeiras de canto, 

luvas para jogos, insufláveis e brinquedos insufláveis e acessórios para piscinas (nomeada-

mente barbatanas para natação, insufláveis e brinquedos insufláveis), asas aquáticas para 

natação, braçadeiras para natação, óculos de proteção para natação, caneleiras para uso 

desportivo, almofadas de protecção para uso desportivo, máquinas de vídeo jogo operados 

por moedas, cartões ou contadores, máquinas de jogo de arcada e aparelhos de diversão, 
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jogos electrónicos de mão (não adaptados para uso com receptores televisivos ou computa-

dores), máquinas de vídeo jogo (e jogos para essas máquinas), máquinas de vídeo jogo ca-

seiro e aparelhos de diversão para uso com receptores televisivos, dispositivos periféricos 

(para uso com máquinas de vídeo jogo caseiras), puzzles, jogos de tabuleiro, jogos de car-

tas, jogos insufláveis, brinquedos incorporando caixas de dinheiro, mesas para futebol de 

salão, miniaturas de réplicas de kits de futebol, rocas (brinquedos) tapetes de jogo para uso 

com brinquedos, jogos electrónicos, chapéus de papel, decorações de festa, chapéus para 

festas, jogos para festas, estalinhos para festas, sacos de lembranças para festas, novidades 

para festas, explosivos, pinhatas, balões, serpentinas, café, chá, cacau, sucedâneos do café, 

arroz, tapioca, sagu, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, 

gelados, mel, xarope de melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos 

(condimentos); especiarias, gelo para refrescar, gelados, chupa-chupas gelados, sobremesas, 

bolos, brioches, bolachas, biscoitos, doces, confeitaria não medicada, doce duro, toffee, pão 

de especiarias, fudge, doces, pastilhas (confeitaria), mentas, chocolate, chocolates, produ-

tos de chocolate, pipocas, waffles, geleias de frutas (confeitaria), iogurte gelado, pastilha 

elástica, sorvetes, gelados e especiarias, bebidas (nomeadamente bebidas à base de chá, 

café, cacau ou chocolate), açúcar, massas (pasta), massas (noodles), cachorros quentes, pi-

zas, empadas (pastéis, tartes), empadas de carne (pastéis, tartes), pratos confeccionados, 

molhos, rolos, cereais de pequeno-almoço, produtos agrícolas, hortícolas e florestais e 

grãos, animais vivos, frutos e legumes frescos, sementes, plantas e flores naturais, alimen-

tos para animais, malte, sementes, cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não 

alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para bebidas, 

água de mesa, cerveja lagger, porter e stout, limonada e bebidas com cola, bebidas alcoóli-

cas (com excepção das cervejas), bebidas alcoólicas, vinhos, espirituosos (bebidas), licores, 

uísque, cinder e perry, tabaco, artigos para fumadores, fósforos, acendedores, estojos e 

caixas de charutos e cigarros, fósforos e cigarros electrónicos peças e acessórios para todos 

os produtos atrás mencionados, permitindo ao consumidor vê-los e comprar todos os pro-

dutos atrás mencionados numa loja de venda a retalho, por sites na Internet, através de um 

canal de compras televisivo, por encomenda de correio ou por outros meios de comunica-

ção, fornecimento de informação de negócio, comercial, publicidade ou promocional a con-

sumidores ou consultadoria ou assistência na selecção dos produtos supra; o fornecimento 

de espaços em sítios web para publicidade de produtos e serviços; compilação de directó-

rios para publicação na internet; uso de esquemas de incentivo relativos ao uso de cartão 

de crédito, cartão de débito, cartão fidelidade, numerário, cartão de pagamento ou cartão 

de débito; administração de um esquema de filiação para apoiantes de futebol permitindo 

aos participantes reclamar descontos e benefícios; administração e operação de um prémio 

de lealdade e esquema de incentivo; fornecimento de informação sobre negócios a partir de 

um banco de dados armazenado num computador; serviços de informação sobre negócios; 

informação e aconselhamento relativos a todos os atrás mencionados serviços; todos os ser-

viços atrás mencionados providenciados online, de uma base de dados de computador, da 

Internet, por comunicações móveis ou por outros meios de comunicação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083904

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido
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 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; serviços fi-

nanceiros; serviços bancários e de hipoteca; cartão de crédito, cartão de débito, cartão 

carregável, cartão monetário, cartão de garantia de cheque, cartão fidelidade e serviços de 

numerário; serviços de conta bancária; serviços financeiros relativos a cartões de banco, 

cartões de crédito, cartões de débito, cartões carregáveis, cartões monetários, garantia de 

cheque, cartões fidelidade e levantamento de numerário, verificação de dinheiro e levanta-

mento de dinheiro; serviços de transferência electrónica de fundos; serviços de seguros e 

serviços de seguro de viagem; seguros vida e de saúde; seguros de fundos de pensões; servi-

ços de poupanças e de investimento; serviços de adiantamentos e empréstimos; emissão de 

cheques-prenda; informação e aconselhamento relativos a todos os atrás mencionados ser-

viços; todos os serviços atrás mencionados providenciados online, de uma base de dados de 

computador, da Internet, por comunicações móveis ou por outros meios de comunicação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083905

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; transmissão; serviços de telecomunicações, serviços de mensagens; cor-

reio electrónico; envio de mensagens, serviços de cartazes electrónicos (telecomunicações); 

serviços de telefone; troca e transmissão de notícias, som, imagens e informação através 

de dispositivos de comunicações móveis; difusão e transmissão de programas de rádio e 

de televisão: transmissão de dados e difusão de dados; serviços de comunicação telefónica 

móvel; serviços de difusão por cabo, satélite e via terrestre; comunicações por redes de 

fibras ópticas; difusão através da rede mundial web; difusão e transmissão de texto, mensa-

gens, informação, som e imagens; transmissão de programas de rádio e de televisão, texto, 

mensagens, informação, som e imagens por via de redes de comunicação e de computador; 

transmissão auxiliada por computador de informação, textos, sons, mensagens, imagens, 

dados e programas de rádio televisão; difusão e transmissão de informação digital por 

meio de cabo, linha ou fibra; recepção e troca de informação, texto, sons, imagens, dados e 

mensagens; fornecimento de acesso/transmissão para tela electrónica através de marcado-

res desportivos de informação desportiva, texto, imagens, mensagens e dados; serviços de 

correio electrónico; serviços de vídeo-texto interactivo; serviços de informação noticiosa 

e serviços de agência noticiosa; comunicações por e/ou entre computadores e terminais de 

computador e redes de computador; comunicações para acesso a bases de dados e redes de 

computadores; serviços de comunicação para acesso a bases de dados, informação, som, 

imagens, texto e dados através de televisão, redes de comunicação e de computador; ser-

viços de comunicação para acesso a uma rede de comunicações ou de computador; trans-

missão de vídeo e sinais; transmissão de vídeo e sinais pré-gravados contendo música e 

entretenimento, programas de televisão, filmes cinematográficos, noticias, desportos, jogos, 

eventos culturais e programas relativos a entretenimento de todos os tipos, também através 
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de uma rede global de computador; transmissão por subscrição através de uma rede global 

de computador; radiodifusão; transmissão de programas de rádio e de televisão, também 

através de uma rede global de computador; fluxo de conteúdo através de uma rede global 

de computador; transmissão de ficheiros áudio e de vídeo através de redes de comunicação; 

visualização electrónica de informação, texto, imagens, mensagens e dados; fornecimento 

de acesso online relativo a conteúdo multimédia, podcasts, vodcasts, vídeos virais, entrevis-

tas e programas audiovisuais, vídeos, gravações vídeos, fotos, imagens, texto, dados, jogos, 

música, gravações de som, filmes, conteúdos áudio e visuais; operação de salas de conversa-

ção e fóruns de discussão; serviços de comunicação online; informação e aconselhamento 

relativos a todos os atrás mencionados serviços; todos os serviços atrás mencionados pro-

videnciados online, de uma base de dados de computador, da Internet, por comunicações 

móveis ou por outros meios de comunicação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083906

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 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; fornecimento e 

organização de eventos desportivos, entretenimento, formação, actividades recreativas e 

culturais e instalações; serviços de planeamento de festas de entretenimento e planeamen-

to de festas; serviços de bolsas de futebol; formação práctica e demonstrações; serviços 

desportivos e de entretenimento produzidos pela televisão, rádio ou pela Internet; serviços 

instrucionais e educacionais; fornecimento de instalações de estádios e serviços; forneci-

mento de instalações de museu; aluguer de instalações de estádios; serviços de treinador de 

futebol, escolas de futebol e escolaridade; organização e direcção de educação e formação 

em relação ao futebol; organização e direcção de jogos de futebol; organização e direcção 

de jogos de futebol jovem; formação prática e demonstrações; serviços de entretenimento 

e educação de clube de futebol; organização, direcção e fornecimento de cursos de instru-

ção de futebol; serviços de entretenimento de futebol; serviços de clubes de fãs; programas 

de filiação em clubes de fãs; serviços de bilheteira de clube; serviços de reserva de bilhe-

tes; reserva e bilheteira para desportos, entretenimento, educação e eventos e actividades 

culturais; serviços de gestão desportiva e de entretenimento para futebolistas; serviços de 

entretenimento, treino, recreativos e de informação desportiva providenciados por redes 

de computador e por telefone; serviços de campos desportivos e de férias (na forma de 

entretenimento); educação física; serviços de preparação física; fornecimento de formação 

prática e demonstrações; aluguer de equipamento desportivo; serviços de clube desportivo; 

serviços de clubes de saúde (health clubs) (manutenção da forma física); serviços de hos-

pitalidade (entretenimento); organização, direcção e condução de cerimónias de prémios, 

competições, eventos, conferências, seminários, “ateliers” de formação (workshops), 

eventos, convenções e exibições; serviços de produção de filme, televisão e rádio; organiza-

ção e produção de eventos desportivos e de entretenimento e shows para a televisão, rádio 

e online; serviços educacionais, de entretenimento e desportivos fornecidos pela televisão, 

rádio, internet e online a partir de bases de dados de computador, da Internet e de outras 
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formas de comunicação; fornecimento de entretenimento online e informação desportiva 

relativa a conteúdo multimédia, podcasts, vodcasts, vídeos virais, entrevistas e programas 

audiovisuais, vídeos, gravações vídeos, fotos, imagens, texto, dados, jogos, música, grava-

ções de som, filmes, conteúdos áudio e visuais; fornecimento de programas de televisão e 

rádio, filmes, jogos e informação áudio ou visual online (não descarregável); serviços de 

notícias e de programas de notícias; organização de notícias de desporto, educacionais e 

de entretenimento e serviços de programas de notícias de desporto, educação e entreteni-

mento; serviços de produção, apresentação e distribuição de filme, vídeo, som e imagem; 

produção de fitas vídeo e filme DVD; produção, apresentação e distribuição de gravações 

vídeo, gravações sonoras, cassetes vídeo, CD, DVD’s e CDl’s; lotarias, apostas e serviços 

de jogo; serviços de jogo electrónico fornecidos online; publicação, edição e fornecimento 

de publicações electrónicas não descarregáveis, livros electrónicos, publicações semanais 

electrónicas e jornais online; publicação, edição e fornecimento de impressos, jornais, re-

vistas, banda desenhada, publicações periódicas, livros, programas, programas de eventos, 

cartas-circulares (informativas), catálogos, livros (manuais), mapas, textos e directórios; 

fornecimento de recortes online, demonstrações e exibições de habilidade desportiva; for-

necimento de perfis desportivos; organização de competições; fornecimento de toques, mú-

sica, imagens (não descarregáveis); informação e aconselhamento relativos a todos os atrás 

mencionados serviços; todos os serviços atrás mencionados providenciados online, de uma 

base de dados de computador, da Internet, por comunicações móveis ou por outros meios 

de comunicação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083907

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 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 : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

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

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

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

a transmissão ou a reprodução de informação, de som ou de imagens; suportes de registo 

magnético, discos acústicos; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; 

mecanismos para aparelhos operados por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcu-

lar, equipamentos para o tratamento da informação, computadores; software de computa-

dor; extintores de incêndios; filmes cinematográficos; fitas de filmes; podcasts e webcams; 

gravações digitais; discos, publicações e gravações multimédia; discos para gravação; dis-

cos fonográficos; fitas; fitas vídeo; cassetes; cartucho (áudio); cassetes vídeo; cassetes áudio; 

discos compactos; CD-ROMs; DVDs; filmes cinematográficos; desenhos animados; grava-

ções vídeo ou áudio em forma de discos, cassetes áudio, fitas de vídeo, discos compactos e 

DVDs; gravações e publicações com integração de dados do cliente (CDI); música digital 

(descarregável) da Internet ou de sítios web MP3; gravações áudio e ou de vídeo descarre-

gáveis ou de fluxo; dispositivos electrónicos para a recepção, armazenamento e transmissão 

de dados, imagens, música e mensagens; aparelhos para recebimento, descarregamento e 
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transmissão de som ou imagens; aparelhos e instrumentos de televisão e rádio; programas 

gravados para televisão, rádio e online; aparelhos eléctricos e electrónicos para uso em 

transmissão; leitores CD-ROM; leitores DVD; leitores multimédia; leitores MP3; compu-

tadores; computadores portáteis; dispositivos digitais electrónicos para o armazenamento 

e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, música e entretenimento e acesso à 

Internet; assistentes pessoais digitais e organizadores; computadores de mão; bloco de no-

tas electrónico; tablets; organizadores; dispositivos electrónicos de mão com funções inte-

ractivas para o armazenamento e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, mú-

sica e entretenimento e acesso à Internet; sacos, estojos, capas, suportes, controlos, partes e 

acessórios para leitores CD ROM, leitores DVD, leitores multimédia, leitores MP3, compu-

tadores, computadores portáteis, dispositivos digitais electrónicos para o armazenamento 

e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, música e entretenimento e acesso à 

Internet, assistentes pessoais digitais e organizadores, computadores de mão, bloco de no-

tas electrónico, telefones móveis, tablets e organizadores; rádios; rádio-despertadores; aus-

cultadores; auriculares; equipamento para processamento de dados e computadores; rato 

do computador; tapete e almofada para o rato do computador; programas de computador; 

material de computador; software descarregável; protectores de ecrã; aplicações e software 

para telefones móveis e outras formas de comunicação; toques, música, protectores de ecrã, 

vídeo, jogos, gráficos e informação descarregáveis; microprogramas de computador; publi-

cações e software de computador (descarregáveis) em formato electrónico fornecido online 

a partir de bases de dados ou de locais providenciados na Internet (incluindo sítios web); 

software de computador e aparelhos de telecomunicações (incluindo modems) para per-

mitir a ligação a bases de dados e à Internet; software de computador para permitir a pes-

quisa de dados; jogos de computador; cartuchos de jogos de computador; jogos vídeo; jogos 

para máquinas de jogos de vídeo; mecanismos para aparelhos operados por moedas; cal-

culadoras; hologramas; telefones móveis; estojos, suportes, coberturas e faixas de telefones 

móveis; publicações não impressas; publicações descarregáveis; publicações electrónicas; 

publicações electrónicas descarregáveis; óculos de sol; óculos; cordões, estojos, coberturas, 

armações, cintas, lentes e correias para óculos de sol e óculos; podómetros (conta-passos); 

óculos de protecção; óculos de protecção para desporto; óculos de protecção para natação; 

óculos de protecção; óculos de protecção de segurança; roupa e capacetes de protecção 

para o desporto e lazer (para impedir lesões); visores; palas para o sol; câmaras; filme para 

câmaras; stick de memória e cartões de memória; suportes electrónicos de armazenamen-

to; cartões codificados; cartões encriptados; cartões inteligentes; cartões de telefone; fitas 

métricas; fitas métricas metálicas; ímanes (magnetes); ímanes (magnetes) para frigoríficos; 

ímanes (magnetes) decorativos; partes e acessórios para todos os produtos atrás menciona-

dos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083908

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido
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 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupas exteriores; vestuário para desporto e treino; roupa 

de lazer; roupa de noite; vestuário impermeável; trajes de teatro, roupa informal; pronto-

-a-vestir; vestuário para bebé; uniformes; fatos; camisolas, calções, meias, kits de treino e 

camisas de futebol; luvas, luvas sem dedos, xailes, casacos, jaquetas (casacos) (vestuário), 

parkas, casacos duffle, casaco acolchoado, t-shirts, camisolas de malha, camisolas, fatos 

de treino para desporto, fatos de treino para corrida, calças de treino, fatos macaco, velos 

(vestuário), coletes, camisas, gravatas, faixas, coletes, camisas pólo, camisas de râguebi, t-

-shirts de manga comprida, camisas de noite, tops sem mangas, casaco com botões, camisas 

(peitilhos), camisolas com capuz, malhas (vestuário), calças, calças justas em malha (leg-

gings), cuecas compridas, cuecas, tangas, roupa interior, cuecas, camisas de noite, pijamas, 

camisas de noite, roupa de praia, tricôs (vestuário), trajes de cerimónia (vestidos), trajes, 

robes-de-banho, roupa para nadar e fatos de banho, roupa de praia, sapatos de praia, san-

dálias, biquínis, calções para nadar, calções de banho, saias, vestidos, vestidos de casamen-

to, calças, jeans, calções, meias, meias de futebol, body, fatinhos de lã (esquimaux), fatos 

para dormir, fatos de peça única, punhos, faixas, fitas para a cabeça (vestuário), aventais 

(roupa), robes de banho, camisolas, maillots de desporto, roupa interior, aventais (roupa), 

sapatos desportivos, chinelos, pantufas, sapatos, botas, sapatilhas, chuteiras de futebol e 

pitões para chuteiras de futebol, sandálias, chapéus de lã, gorros, chapéus, chapéus tra-

pper, chapéus de pala, boinas, barretes, bonés, aventais (roupa), cachecóis, cobre-orelhas 

(vestuário), gravatas, perneiras, punhos, cintos, babetes, botas para bebé, roupinha interior 

de bebé, sacos de dormir para bebé, palas, réplicas de kits de futebol, nomeadamente ves-

tuário de futebol e calçado de futebol; cintos de roupa, cintos para guardar dinheiro (ves-

tuário); fechos para vestuário, máscaras para dormir, toucas de duche, pano de casamento 

(vestuário); suspensórios; cintos em couro ou imitação de couro, cintos feitos de pano; véus 

(vestuário), lingerie (roupa interior), camisolas, calças, camisolas interiores, sutiãs, roupa 

interior, saiotes, combinações (roupa interior), punhos, collants, coletes, cintas, espartilhos 

(roupa interior), ligas para segurar as meias, meias e malhas, meias, roupa interior (vestuá-

rio); partes e acessórios para todos os produtos atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083909

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; serviço de publicidade para rádio, televisão ou online; aluguer de tabuletas de publici-

dade e painéis de publicidade; serviços de consultadoria na área de organização e direcção 
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de negócios; recolha, fornecimento e exibição de informação comercial e de negócios de 

um banco de dados armazenado num computador; gestão de bases de dados informáticas; 

serviços de bases de dados informatizadas, nomeadamente a recolha, fornecimento e exibi-

ção de informação comercial e de negócios de um banco de dados armazenado num com-

putador; serviços de contabilidade; direcção e organização de exposições para fins de negó-

cio, promocionais, ou de publicidade; organização de sorteios privados para fins promocio-

nais ou de publicidade; serviços de leilão; serviços de gestão de escritórios; serviços de pro-

cessamento de dados; serviços de gestão para futebolistas; o agrupamento, para benefício 

de terceiros, de uma variedade de produtos, nomeadamente preparações para branquear e 

outras substâncias para a lavagem, preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, 

sabões e sabonetes, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentí-

fricos, cosméticos, de produtos toilette, produtos para o cuidado de pele (não medicinais), 

loções pós-barba, perfumes, maquilhagem (pinturas) de rosto, limpadores faciais, tonifica-

dores, esfoliantes faciais, cremes faciais, hidratantes faciais, loções faciais e tratamentos fa-

ciais não medicinais, esmaltes para unhas, polimento para unhas, decapantes para poli-

mento para unhas, cremes para unhas, leites de beleza, hidratantes para a pele e máscaras 

hidratantes para a pele, condicionadores para a pele, cremes para as mãos, óleos de massa-

gens, óleos essenciais para uso pessoal, óleos essenciais aromáticos, pó de talco, pós perfu-

mados, espuma para banhos, gel de banho, óleos para banhos, pós para banhos, limpador 

facial, limpadores de pele, exfoliantes corporais, fragrâncias corporais, loções para o corpo 

e mãos, gel corporais, gel de duche, óleos corporais, pós para o corpo, exfoliantes corpo-

rais, máscaras corporais, cremes e loções de máscaras corporais, produtos para barbear, lo-

ções pós-barba, bálsamos para a barba, cremes para a barba, gel para a barba, produtos 

para limpeza de pele, cremes para pele e loções para a pele não medicinais para aliviar in-

flamações após o barbear, produtos para o cuidado dos lábios não medicinais, filtros sola-

res (cosméticos), preparações para o bronzeamento da pele e loções pós-solares, estojos de 

cosméticos, preparações cosméticas para protecção solar, óleos para o bronzeamento da 

pele, preparações para o auto-bronzeamento (nomeadamente leites e cremes para o auto-

-bronzeamento, loções, gel e sprays para o auto-bronzeamento, perfumes, óleos de perfu-

mes, colónia, eau de toillete, águas de perfume, águas de colónia e águas de toillete, pastas 

de dentes, desodorizante e anti-transpirante, tampões cosméticos, toalhetes cosméticos 

pré-humedecidos, lenços e toalhitas cosméticas pré-humedecidas, cremes tópicos para a 

pele (não medicinais), unguentos (não medicinais), gel (não medicinal), tonificadores (não 

medicinais), loções (não medicinais), sprays (não medicinais), pós (não medicinais), cremes, 

loções e óleos aromaterápicos, produtos para o cuidado capilar, champôs, condicionadores, 

mousse, gel, frosts, cremes, enxaguadores, sprays, cores para o cabelo, tintas para o cabelo, 

emolientes para o cabelo, máscaras para o cabelo, preparações para o relaxamento do ca-

belo, preparações para modelar o cabelo e preparações para cuidar o cabelo, adstringentes 

fins cosméticos, toalhetes para bebés, toalhetes impregnados com químicos ou compostos 

para uso pessoal, higiénico e doméstico, fragrâncias para ambientes, paus emissores de fra-

grâncias para fragrâncias de ambiente, saquinhos perfumados, sprays aromáticos para sa-

las, óleos aromáticos usados para produzir aromas quando aquecidos, sprays para sapatos 

ou botas, cremes para sapatos ou botas e ceras para sapatos ou botas, velas, metais comuns 

e suas ligas, materiais de construção metálicos, construções metálicas transportáveis, mate-

riais metálicos para as vias-férreas, cabos e fios metálicos não eléctricos, serralharia e 

quinquilharia metálica, tubos metálicos, cofres-fortes, produtos metálicos, minerais, sinais, 

matriculas de veículos, emblemas para veículos, emblemas metálicos para veículos, chapas 

de identificação, placas de identificação, porta-chaves de fantasia, chaves em bruto, porta-

-chaves, chaveiros, fechaduras, caixas de metal, etiquetas de identificação de metal para 
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cães, ornamentos de metais comuns e suas ligas, ornamentos, placas, pratos, estátuas, esta-

tuetas, figuras e peças de arte de metal comum ou bronze ou suas ligas ou em plaqué, reci-

pientes e latas de metal, lápides tumulares e lajes tumulares de metal, lápides tumulares 

metálicas, ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente), cutelaria, gar-

fos e colheres, armas brancas, navalhas de barba, raspadores (para remover gelo dos auto-

móveis), lâminas e lâminas de barbear, estojos de manicura, estojos de barbear, cutelaria 

de mesa, aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinemato-

gráficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socor-

ro (salvamento) e de ensino, aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, trans-

formação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica, aparelhos para o regis-

to, a transmissão ou a reprodução de informação de som ou de imagens, suportes de registo 

magnético, discos acústicos, discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital, 

mecanismos para aparelhos operados por moedas, caixas registadoras, máquinas de calcu-

lar, equipamentos para o tratamento da informação, computadores, software de computa-

dor, extintores de incêndios, filmes cinematográficos, fitas de filmes, podcasts e webcams, 

gravações digitais, discos, publicações e gravações multimédia, discos para gravação, dis-

cos fonográficos, fitas, fitas vídeo, cassetes, cápsulas, cassetes vídeo, cassetes áudio, discos 

compactos, CD-ROMs, DVDs, filmes cinematográficos, desenhos animados, gravações ví-

deo ou áudio em forma de discos, cassetes áudio, fitas de vídeo, discos compactos e DVDs, 

gravações e publicações com integração de dados do cliente (CDI), música digital (descar-

regável) da Internet ou de sítios web MP3, gravações áudio e ou de vídeo descarregáveis ou 

de fluxo, dispositivos electrónicos para a recepção, armazenamento e transmissão de da-

dos, imagens, música e mensagens, aparelhos para recebimento, descarregamento e trans-

missão de som ou imagens, aparelhos e instrumentos de televisão e rádio, programas grava-

dos para televisão, rádio e online, aparelhos eléctricos e electrónicos para uso em transmis-

são, leitores CD-ROM, leitores DVD, leitores multimédia, leitores MP3, computadores, 

computadores portáteis, dispositivos digitais electrónicos para o armazenamento e trans-

missão de informação, dados, mensagens, jogos, música e entretenimento e acesso à Inter-

net, assistentes pessoais digitais e organizadores, computadores de mão, bloco de notas 

electrónico, tablets, organizadores, dispositivos electrónicos de mão com funções interacti-

vas para o armazenamento e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, música 

e entretenimento e acesso à Internet, sacos, estojos, capas, suportes, controlos, partes e 

acessórios para leitores CD-ROM, leitores DVD, leitores multimédia, leitores MP3, com-

putadores, computadores portáteis, dispositivos digitais electrónicos para o armazenamen-

to e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, música e entretenimento e acesso 

à Internet, assistentes pessoais digitais e organizadores, computadores de mão, bloco de 

notas electrónico, telefones móveis, tablets e organizadores, rádios, rádio-despertadores, 

auscultadores, auriculares, equipamento para processamento de dados e computadores, 

rato do computador, tapete e almofada para o rato do computador, programas de computa-

dor, material de computador, software descarregável, protectores de ecrã, aplicações e sof-

tware para telefones móveis e outras formas de comunicação, toques descarregáveis, músi-

ca descarregáveis, protectores de ecrã descarregáveis, vídeo descarregáveis, jogos descarre-

gáveis, gráficos descarregáveis e informação descarregáveis, microprogramas de computa-

dor, publicações e software de computador (descarregáveis) em formato electrónico forne-

cido online a partir de bases de dados ou de locais providenciados na Internet (incluindo 

sítios web), software de computador e aparelhos de telecomunicações (incluindo modems) 

para permitir a ligação a bases de dados e à Internet, software de computador para permi-

tir a pesquisa de dados, jogos de computador, cartuchos de jogos de computador, jogos ví-

deo, e aparelhos de diversão (para uso com receptores de televisão), máquinas de jogos e 
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aparelhos de diversão operados por moedas, cartões ou contadores, mecanismos para apa-

relhos operados com moedas, dispositivos periféricos para uso máquinas de vídeo jogo ca-

seiras, aparelhos de diversão (para uso com um monitor de televisão ou qualquer outro 

aparelho de forma de visionamento), calculadoras, hologramas, telefones móveis, estojos, 

suportes, coberturas e faixas de telefones móveis, publicações não impressas, publicações 

descarregáveis, publicações electrónicas, publicações electrónicas descarregáveis, estojos 

de barbear, óculos de sol, óculos, cordões, estojos, coberturas, armações, cintas, lentes e 

correias (para óculos de sol e óculos), podómetros (conta-passos), óculos de protecção, 

óculos de protecção para desporto, óculos de protecção, óculos de protecção de segurança, 

roupa e capacetes de protecção para o desporto e lazer (para impedir lesões), visores, guar-

da-sóis, câmaras, filme para câmaras, stick de memória e cartões de memória, suportes 

electrónicos de armazenamento, cartões codificados, cartões encriptados, cartões inteli-

gentes, cartões de telefone, fitas métricas, fitas métricas metálicas, ímanes (magnetes), íma-

nes (magnetes) para frigoríficos, ímanes (magnetes) decorativos, aparelhos e instrumentos 

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

artificiais, artigos ortopédicos, material de sutura, capetas (para bebés), biberões para be-

bés, aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de re-

frigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias, apa-

relhos e instalações de iluminação, luminárias, lâmpadas, lâmpadas eléctricas, quebra-lu-

zes, abajures, suportes de abajures, lampiões, luzes eléctricas para árvores de Natal, lanter-

nas, lâmpadas de bicicletas, isqueiros, assentos de sanita, veículos, aparelhos de locomoção 

por terra, por ar ou por água, bicicletas, bombas e sinas de bicicleta, acessórios para bici-

cletas, motorizadas, motocicletas, triciclos, aceleras, chavetes (carroças), carrinhos e alco-

fas de bebés, coberturas para carrinhos de bebés e capotas para carrinhos de bebés, aces-

sórios para carrinhos e alcofas de bebés, coberturas de assentos para veículos, cortinas de 

janelas para veículos, tapete para os pés para veículos, visores para veículos, acessórios 

para veículos, pára-lamas, ,metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou 

em plaqué, cinzeiros, joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, 

ornamentos, placas, pratos, figuras, estátuas, emblemas e barras para uso com isso, peque-

nos utensílios domésticos e recipientes (para uso como artigo de higiene ou cosmético), 

caixas, estojos e envoltório de joalharia, joalharia para uso e adorno pessoal, adornos de 

joalharia, joalharia para o corpo, correntes, pulseiras, anéis, brincos, colares, etiquetas de 

identificação para cães para ser usado por humanos para efeitos decorativos, alfinetes, alfi-

netes de lapela, pendentes, moedas, fichas de dinheiro (não sendo moedas), medalhões, 

medalhas, bufões de punho, bufões de camisa, alfinetes para gravata e molas para gravata e 

barras e estojos, estojos (para gravatas), fivelas, chaves, porta-chaves, porta-chaves de fan-

tasia, chaves em bruto, chaveiros, suportes de chaves (de metais preciosos), suporte para 

distintivo de imposto (para carros), estojos (para charutos e/ou cigarros), suportes (para 

charutos e/ou cigarros) e caixas (todos para charutos e/ou cigarros), cinzeiros, hanapos (ta-

ças antigas), peças de relojoaria, relógios, relógios (de parede ou de sala), relógios desper-

tadores, relógios despertadores electrónicos, cronómetros de paragem, bandas (para reló-

gios), braceletes (para relógios), correntes (para relógios), acessórios para relógios, papel, 

cartão, produtos feitos em papel e cartão, produtos de impressão, materiais para encader-

nação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para 

uso doméstico, material para artistas, pincéis, máquinas de escrever e artigos de escritório 

(com excepção de mobília), material de instrução ou de ensino (com excepção de apare-

lhos), matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes), caracteres de im-

prensa, clichés (estereótipos), jornais, revistas, revistas de banda desenhada, publicações 

periódicas, livros, programas, programas de eventos, catálogos, directórios, álbuns de foto-
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grafia, livros (manuais), diários, calendários, livros de endereços, marcadores de livros, li-

vros de recortes, cadernos, blocos de notas, blocos de notas magnéticos, livros de autógra-

fos, mata-borrões, artigos de papel, artigos de cartão, organizadores pessoais, cartões, car-

tões de felicitações, cartões-presente, sacos de papel de embrulho, etiquetas para presentes, 

papel de embrulho, papel, envelopes, instrumentos de escrita, materiais de escrita, canetas, 

lápis, tintas, lápis de cera, giz, borrachas, afias, réguas, estojos e suportes de canetas, esto-

jos e suportes de lápis, porta cartões de visita, carteiras para livros de cheques, carteiras e 

bolsas (para passaportes), carteiras e bolsas (para cartas de condução), bolsas para passes, 

bolsas para bilhetes, bolsas para cartões de crédito, bolsas para distintivo de imposto (para 

carros), postais, cartões de imagens, cartazes, impressões, pinturas, imagens, cartões para 

cigarros, etiquetas, autocolantes, livros de autocolantes, decalcomanias (decalques), bases 

para bebidas, bases para garrafas, bases (para copos de cerveja), sacos de plástico (para 

embalar gelo), chapéus de papel, sacos de papel, copos de papel, pratos de papel, guardana-

pos de mesa de papel, bases individuais de mesa de papel e roupa de mesa de papel, tabela 

de altura, bandeiras de papel, estandartes de papel, galhardetes de papel, materiais para a 

confecção de livros, telas, couro, imitações de couro, peles de animais, malas e maletas de 

viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, bengalas, chicotes, selaria, bagagens, malas de 

viagem, sacos de bordo, bolsas de viagem, mochilas grandes, estojos, sacos, malas de mão, 

sacos tiracolo, estojos (caixinhas) para artigos de higiene pessoal, porta-fatos, sacos porta-

-fatos para viagem, mochilas, pastas (malas), pastas (malas) tipo portfólios, sacos de nata-

ção, sacos de desporto, sacos de atletismo, sacos de ginástica, bolsas reversíveis com cor-

dão, pastas escolares, sacolas, sacos de livros, sacos para documentos, pasta para documen-

tos, sacos de praia, bolsas de cintura, sacos de sapatos, sacos de botas, bolsas, carteiras, 

carteiras de bolso, bolsas para bilhetes, bolsas para passes, bolsas para passaportes, cartei-

ras para livros de cheques, carteiras para cartas de condução, porta-cartões, porta cartões 

de crédito, porta cartões de visita, estojos para maquiagem, sacos de cosmético, sacos para 

conjuntos de barbear, estojos de artigos de higiene, coberturas para animais, mobília, vi-

dros (espelhos), molduras, produtos, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, 

marfim, osso de baleia, carapaça, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar (sepiolite), sucedâ-

neos de todas estas matérias ou em matérias plásticas, almofadas, cabeceiras de cama sen-

do mobília, sacos de feijão, almofadas para dormir, quadros para bordar, estátuas, figuras, 

placas, emblemas e ornamentos, placas de pedra gravadas e cortadas, persianas interiores, 

cabides, etiquetas (feitas de plástico para identificar o dono dos sapatos ao qual estão afixa-

das), etiquetas (feitas de plástico para identificar a equipa preferida do dono dos sapatos ao 

qual estão afixadas), sinais, quadro de avisos de madeira ou plástico, placas de matrícula 

para veículos, placas de identificação, porta-chaves, porta-chaves de fantasia, chave em 

bruto, chaveiros, suportes de chaves, caixas, caixas de armazenamento, estojos e recipien-

tes, urnas (para cinzas), utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha, pen-

tes e esponjas, escovas (com excepção de pincéis), materiais para o fabrico de escovas, ma-

terial (de limpeza), palha-de-aço, vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro 

de construção), vidraria, porcelana e faiança, materiais de jardinagem, gnomos de jardim, 

estojos de toilette (nécessaires), sacos de lavandaria, pequenos utensílios e recipientes do-

mésticos, utensílios cosméticos e de artigos de higiene, luvas para forno, abafadores (cosies) 

para chaleiras, escovas de dentes, escovas de dentes eléctricas, suportes para escova de 

dentes, dispensadores de sabão, ganchos de roupa, lancheiras, frascos, garrafas de água, 

abre-garrafas, abre-garrafas não eléctrico, bandagens e moldes de cubos de gelo, garrafas 

de bebidas, palhinhas para beber, louça em cerâmica, taças, copos de treino, copos de via-

gem, canecas de viagem, canecas, tigelas, pratos, louças, pires, copos, hanapos (taças anti-

gas), taças para ovos, caixas de dinheiro, pratos decorativos, ornamentos (não para vestir), 



N.º 27 — 2-7-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10587

placas, estátuas e figuras, ornamentos, placas, estátuas e figuras, tecidos e produtos têxteis, 

coberturas de cama, coberturas de mesa, lençóis de cama, coberturas e capas para duvet, 

coberturas e capas para colchas, coberturas e capas de almofadas de dormir, sanefa, roupas 

de cama (não para vestir), coberturas de almofadas, sacos aconchegantes, roupa de banho, 

toalhas, toalhas de praia, roupa de mesa, toalhas de mesa, bases para mesa, toalhas de chá, 

lenços de bolso, mantas, tapeçarias, cortinas, bandeiras, estandartes, flâmula, etiquetas 

(feitas de tecido para identificar o dono dos sapatos ao qual estão afixadas), etiquetas (feitas 

de tecido para identificar a equipa preferida do dono dos sapatos ao qual estão afixadas), 

vestuário, calçado, chapelaria, roupas exteriores, vestuário para desporto e treino, roupa 

de lazer, roupa de noite, vestuário impermeável, trajes de teatro, roupa informal, pronto-a-

-vestir, vestuário para bebé, uniformes, fatos, camisolas, calções, meias, kits de treino e ca-

misas de futebol, luvas, luvas sem dedos, xailes, casacos, jaquetas (casacos) (vestuário), pa-

rkas, casacos duffle, casaco acolchoado, t-shirts, camisolas de malha, camisolas, fatos de 

treino para desporto, fatos de treino para corrida, calças de treino, fatos macaco, veios, co-

letes, camisas, gravatas, faixas, coletes, camisas pólo, camisas de râguebi, t-shirts de manga 

comprida, camisas de noite, tops sem mangas, casaco com botões, camisas (peitilhos), ca-

misolas com capuz, malhas (vestuário), calças, calças justas em malha (leggings), cuecas 

compridas, cuecas, tangas, roupa interior, cuecas, camisas de noite, pijamas, camisas de 

noite, roupa de praia, tricôs (vestuário), trajes de cerimónia (vestidos), trajes, robes-de-ba-

nho, roupa para nadar e fatos de banho, roupa de praia, sapatos de praia, sandálias, biqui-

nis, calções para nadar, calções de banho, saias, vestidos, vestidos de casamento, calças, je-

ans, calções, meias, meias de futebol, body, fatinhos de lã (esquimaux), fatos para dormir, 

fatos de peça única, punhos, faixas, fitas para a cabeça (vestuário), aventais (roupa), robes 

de banho, camisolas, maillots de desporto, roupa interior, aventais (roupa), sapatos despor-

tivos, chinelos, pantufas, sapatos, botas, sapatilhas, chuteiras de futebol, pitões para chutei-

ras de futebol, sandálias, chapéus de lã, gorros, chapéus, chapéus trapper, chapéus de pala, 

boinas, barretes, bonés, aventais (roupa), cachecóis, cobre-orelhas (vestuário), gravatas, 

perneiras, punhos, cintos, babetes, botas para bebé, roupinha interior de bebé, sacos de 

dormir para bebé, palas, réplicas de kits de futebol, nomeadamente vestuário de futebol e 

calçado de futebol, cintos de roupa, cintos para guardar dinheiro (vestuário), fechos, más-

caras para dormir, toucas de duche, fazenda para casamento, suspensórios, cintos em couro 

ou imitação de couro, cintos feitos de pano, véus (vestuário), lingerie (roupa interior), ca-

misolas, calças, camisolas interiores, sutiãs, roupa interior, saiotes, combinações (roupa in-

terior), punhos, collants, coletes, cintas, espartilhos (roupa interior), ligas para segurar as 

meias, meias e malhas, meias, roupa interior (vestuário), rendas e bordados, fitas e laços, 

botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas, flores artificiais, emblemas, alfinetes de grava-

ta e botões de punho, emblemas bordados, braçadeira, fivelas (acessórios de roupa), remen-

dos adesivos, remendos para coser, fitas (cordões para vestir), ilhós, conjuntos de bordar, 

presilhas e bordados, adornos e ornamentos para chapéus, adornos e ornamentos para ca-

belos, emblemas feitos de matéria têxtil, mini kits de futebol sendo artigos decorativos, eti-

quetas de sapatos (nomeadamente etiquetas de metal que estão afixadas aos atacadores nos 

sapatos), tapetes, capachos, esteiras, linóleos, artigos de revestimento de soalhos, tapeça-

rias murais não em matérias têxteis, coberturas de parede, coberturas de soalho, tapetes de 

jogo, tapetes de carro, tapetes para os pés para veículos e automóveis, relva artificial, jogos 

e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, decorações para árvores de Natal, explosi-

vos Natalícios, novidades, brinquedos, bonecos, ursos de pelúcia, brinquedos de peluche, 

carros de brinquedo, bicicletas de brinquedo, veículos de conduzir para crianças, bolas, bo-

las de golfe, tees de golfe e outros acessórios de golfe, tacos de golfe, sacos de golfe (com ou 

sem rodas), coberturas para os tacos de golfe, luvas de golfe e utensílios para reparar tor-

rões de terra, dardo, setas e suportes para dardos, cartas de jogar, bolas de futebol, bombas 
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para bolas de futebol, balizas, postes de balizas, cones e equipamento para treinos de fute-

bol, aparelhos para treinos de futebol, luvas de guarda-redes, caneleiras para uso atlético, 

caneleiras (artigo desportivo) e almofadas, joalheiras e perneiras para futebol, sacos espe-

cialmente adaptados para artigos e instrumentos de futebol, bandeiras de canto, luvas para 

jogos, insufláveis e brinquedos insufláveis e acessórios para piscinas (nomeadamente bar-

batanas para natação, insufláveis e brinquedos insufláveis), asas aquáticas para natação, 

braçadeiras para natação, óculos de proteção para natação, caneleiras para uso desportivo, 

almofadas de protecção para uso desportivo, máquinas de vídeo jogo operados por moe-

das, cartões ou contadores, máquinas de jogo de arcada e aparelhos de diversão, jogos elec-

trónicos de mão (não adaptados para uso com receptores televisivos ou computadores), má-

quinas de vídeo jogo (e jogos para essas máquinas), máquinas de vídeo jogo caseiro e apa-

relhos de diversão para uso com receptores televisivos, dispositivos periféricos (para uso 

com máquinas de vídeo jogo caseiras), puzzles, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos in-

sufláveis, brinquedos incorporando caixas de dinheiro, mesas para futebol de salão, minia-

turas de réplicas de kits de futebol, rocas (brinquedos) tapetes de jogo para uso com brin-

quedos, jogos electrónicos, chapéus de papel, decorações de festa, chapéus para festas, jo-

gos para festas, estalinhos para festas, sacos de lembranças para festas, novidades para fes-

tas, explosivos, pinhatas, balões, serpentinas, café, chá, cacau, sucedâneos do café, arroz, 

tapioca, sagu, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gela-

dos, mel, xarope de melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (con-

dimentos); especiarias, gelo para refrescar, gelados, chupa-chupas gelados, sobremesas, bo-

los, brioches, bolachas, biscoitos, doces, confeitaria não medicada, doce duro, toffee, pão 

de especiarias, fudge, doces, pastilhas (confeitaria), mentas, chocolate, chocolates, produ-

tos de chocolate, pipocas, waffles, geleias de frutas (confeitaria), iogurte gelado, pastilha 

elástica, sorvetes, gelados e especiarias, bebidas (nomeadamente bebidas à base de chá, 

café, cacau ou chocolate), açúcar, massas (pasta), massas (noodles), cachorros quentes, pi-

zas, empadas (pastéis, tartes), empadas de carne (pastéis, tartes), pratos confeccionados, 

molhos, rolos, cereais de pequeno-almoço, produtos agrícolas, hortícolas e florestais e 

grãos, animais vivos, frutos e legumes frescos, sementes, plantas e flores naturais, alimen-

tos para animais, malte, sementes, cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não 

alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para bebidas, 

água de mesa, cerveja lagger, porter e stout, limonada e bebidas com cola, bebidas alcoóli-

cas (com excepção das cervejas), bebidas alcoólicas, vinhos, espirituosos (bebidas), licores, 

uísque, cinder e perry, tabaco, artigos para fumadores, fósforos, acendedores, estojos e cai-

xas de charutos e cigarros, fósforos e cigarros electrónicos peças e acessórios para todos os 

produtos atrás mencionados, permitindo ao consumidor vê-los e comprar todos os produtos 

atrás mencionados numa loja de venda a retalho, por sites na Internet, através de um canal 

de compras televisivo, por encomenda de correio ou por outros meios de comunicação, for-

necimento de informação de negócio, comercial, publicidade ou promocional a consumido-

res ou consultadoria ou assistência na selecção dos produtos supra; o fornecimento de espa-

ços em sítios web para publicidade de produtos e serviços; compilação de directórios para 

publicação na internet; uso de esquemas de incentivo relativos ao uso de cartão de crédito, 

cartão de débito, cartão fidelidade, numerário, cartão de pagamento ou cartão de débito; 

administração de um esquema de filiação para apoiantes de futebol permitindo aos partici-

pantes reclamar descontos e benefícios; administração e operação de um prémio de lealda-

de e esquema de incentivo; fornecimento de informação sobre negócios a partir de um ban-

co de dados armazenado num computador; serviços de informação sobre negócios; infor-

mação e aconselhamento relativos a todos os atrás mencionados serviços; todos os serviços 

atrás mencionados providenciados online, de uma base de dados de computador, da Inter-

net, por comunicações móveis ou por outros meios de comunicação.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083910

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; serviços fi-

nanceiros; serviços bancários e de hipoteca; cartão de crédito, cartão de débito, cartão 

carregável, cartão monetário, cartão de garantia de cheque, cartão fidelidade e serviços de 

numerário; serviços de conta bancária; serviços financeiros relativos a cartões de banco, 

cartões de crédito, cartões de débito, cartões carregáveis, cartões monetários, garantia de 

cheque, cartões fidelidade e levantamento de numerário, verificação de dinheiro e levanta-

mento de dinheiro; serviços de transferência electrónica de fundos; serviços de seguros e 

serviços de seguro de viagem; seguros vida e de saúde; seguros de fundos de pensões; servi-

ços de poupanças e de investimento; serviços de adiantamentos e empréstimos; emissão de 

cheques-prenda; informação e aconselhamento relativos a todos os atrás mencionados ser-

viços; todos os serviços atrás mencionados providenciados online, de uma base de dados de 

computador, da Internet, por comunicações móveis ou por outros meios de comunicação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083911

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; transmissão; serviços de telecomunicações, serviços de mensagens; cor-

reio electrónico; envio de mensagens, serviços de cartazes electrónicos (telecomunicações); 

serviços de telefone; troca e transmissão de notícias, som, imagens e informação através 

de dispositivos de comunicações móveis; difusão e transmissão de programas de rádio e 

de televisão: transmissão de dados e difusão de dados; serviços de comunicação telefónica 

móvel; serviços de difusão por cabo, satélite e via terrestre; comunicações por redes de 
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fibras ópticas; difusão através da rede mundial web; difusão e transmissão de texto, mensa-

gens, informação, som e imagens; transmissão de programas de rádio e de televisão, texto, 

mensagens, informação, som e imagens por via de redes de comunicação e de computador; 

transmissão auxiliada por computador de informação, textos, sons, mensagens, imagens, 

dados e programas de rádio televisão; difusão e transmissão de informação digital por 

meio de cabo, linha ou fibra; recepção e troca de informação, texto, sons, imagens, dados e 

mensagens; fornecimento de acesso/transmissão para tela electrónica através de marcado-

res desportivos de informação desportiva, texto, imagens, mensagens e dados; serviços de 

correio electrónico; serviços de vídeo-texto interactivo; serviços de informação noticiosa 

e serviços de agência noticiosa; comunicações por e/ou entre computadores e terminais de 

computador e redes de computador; comunicações para acesso a bases de dados e redes de 

computadores; serviços de comunicação para acesso a bases de dados, informação, som, 

imagens, texto e dados através de televisão, redes de comunicação e de computador; ser-

viços de comunicação para acesso a uma rede de comunicações ou de computador; trans-

missão de vídeo e sinais; transmissão de vídeo e sinais pré-gravados contendo música e 

entretenimento, programas de televisão, filmes cinematográficos, noticias, desportos, jogos, 

eventos culturais e programas relativos a entretenimento de todos os tipos, também através 

de uma rede global de computador; transmissão por subscrição através de uma rede global 

de computador; radiodifusão; transmissão de programas de rádio e de televisão, também 

através de uma rede global de computador; fluxo de conteúdo através de uma rede global 

de computador; transmissão de ficheiros áudio e de vídeo através de redes de comunicação; 

visualização electrónica de informação, texto, imagens, mensagens e dados; fornecimento 

de acesso online relativo a conteúdo multimédia, podcasts, vodcasts, vídeos virais, entrevis-

tas e programas audiovisuais, vídeos, gravações vídeos, fotos, imagens, texto, dados, jogos, 

música, gravações de som, filmes, conteúdos áudio e visuais; operação de salas de conversa-

ção e fóruns de discussão; serviços de comunicação online; informação e aconselhamento 

relativos a todos os atrás mencionados serviços; todos os serviços atrás mencionados pro-

videnciados online, de uma base de dados de computador, da Internet, por comunicações 

móveis ou por outros meios de comunicação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083912

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 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; fornecimento e 

organização de eventos desportivos, entretenimento, formação, actividades recreativas e 

culturais e instalações; serviços de planeamento de festas de entretenimento e planeamen-

to de festas; serviços de bolsas de futebol; formação práctica e demonstrações; serviços 
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desportivos e de entretenimento produzidos pela televisão, rádio ou pela Internet; serviços 

instrucionais e educacionais; fornecimento de instalações de estádios e serviços; forneci-

mento de instalações de museu; aluguer de instalações de estádios; serviços de treinador de 

futebol, escolas de futebol e escolaridade; organização e direcção de educação e formação 

em relação ao futebol; organização e direcção de jogos de futebol; organização e direcção 

de jogos de futebol jovem; formação prática e demonstrações; serviços de entretenimento 

e educação de clube de futebol; organização, direcção e fornecimento de cursos de instru-

ção de futebol; serviços de entretenimento de futebol; serviços de clubes de fãs; programas 

de filiação em clubes de fãs; serviços de bilheteira de clube; serviços de reserva de bilhe-

tes; reserva e bilheteira para desportos, entretenimento, educação e eventos e actividades 

culturais; serviços de gestão desportiva e de entretenimento para futebolistas; serviços de 

entretenimento, treino, recreativos e de informação desportiva providenciados por redes 

de computador e por telefone; serviços de campos desportivos e de férias (na forma de 

entretenimento); educação física; serviços de preparação física; fornecimento de formação 

prática e demonstrações; aluguer de equipamento desportivo; serviços de clube desportivo; 

serviços de clubes de saúde (health clubs) (manutenção da forma física); serviços de hos-

pitalidade (entretenimento); organização, direcção e condução de cerimónias de prémios, 

competições, eventos, conferências, seminários, “ateliers” de formação (workshops), 

eventos, convenções e exibições; serviços de produção de filme, televisão e rádio; organiza-

ção e produção de eventos desportivos e de entretenimento e shows para a televisão, rádio 

e online; serviços educacionais, de entretenimento e desportivos fornecidos pela televisão, 

rádio, internet e online a partir de bases de dados de computador, da Internet e de outras 

formas de comunicação; fornecimento de entretenimento online e informação desportiva 

relativa a conteúdo multimédia, podcasts, vodcasts, vídeos virais, entrevistas e programas 

audiovisuais, vídeos, gravações vídeos, fotos, imagens, texto, dados, jogos, música, grava-

ções de som, filmes, conteúdos áudio e visuais; fornecimento de programas de televisão e 

rádio, filmes, jogos e informação áudio ou visual online (não descarregável); serviços de 

notícias e de programas de notícias; organização de notícias de desporto, educacionais e 

de entretenimento e serviços de programas de notícias de desporto, educação e entreteni-

mento; serviços de produção, apresentação e distribuição de filme, vídeo, som e imagem; 

produção de fitas vídeo e filme DVD; produção, apresentação e distribuição de gravações 

vídeo, gravações sonoras, cassetes vídeo, CD, DVD’s e CDl’s; lotarias, apostas e serviços 

de jogo; serviços de jogo electrónico fornecidos online; publicação, edição e fornecimento 

de publicações electrónicas não descarregáveis, livros electrónicos, publicações semanais 

electrónicas e jornais online; publicação, edição e fornecimento de impressos, jornais, re-

vistas, banda desenhada, publicações periódicas, livros, programas, programas de eventos, 

cartas-circulares (informativas), catálogos, livros (manuais), mapas, textos e directórios; 

fornecimento de recortes online, demonstrações e exibições de habilidade desportiva; for-

necimento de perfis desportivos; organização de competições; fornecimento de toques, mú-

sica, imagens (não descarregáveis); informação e aconselhamento relativos a todos os atrás 

mencionados serviços; todos os serviços atrás mencionados providenciados online, de uma 

base de dados de computador, da Internet, por comunicações móveis ou por outros meios 

de comunicação.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083913

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 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 : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

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

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

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

a transmissão ou a reprodução de informação, de som ou de imagens; suportes de registo 

magnético, discos acústicos; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; 

mecanismos para aparelhos operados por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcu-

lar, equipamentos para o tratamento da informação, computadores; software de computa-

dor; extintores de incêndios; filmes cinematográficos; fitas de filmes; podcasts e webcams; 

gravações digitais; discos, publicações e gravações multimédia; discos para gravação; dis-

cos fonográficos; fitas; fitas vídeo; cassetes; cartucho (áudio); cassetes vídeo; cassetes áudio; 

discos compactos; CD-ROMs; DVDs; filmes cinematográficos; desenhos animados; grava-

ções vídeo ou áudio em forma de discos, cassetes áudio, fitas de vídeo, discos compactos e 

DVDs; gravações e publicações com integração de dados do cliente (CDI); música digital 

(descarregável) da Internet ou de sítios web MP3; gravações áudio e ou de vídeo descarre-

gáveis ou de fluxo; dispositivos electrónicos para a recepção, armazenamento e transmissão 

de dados, imagens, música e mensagens; aparelhos para recebimento, descarregamento e 

transmissão de som ou imagens; aparelhos e instrumentos de televisão e rádio; programas 

gravados para televisão, rádio e online; aparelhos eléctricos e electrónicos para uso em 

transmissão; leitores CD-ROM; leitores DVD; leitores multimédia; leitores MP3; compu-

tadores; computadores portáteis; dispositivos digitais electrónicos para o armazenamento 

e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, música e entretenimento e acesso à 

Internet; assistentes pessoais digitais e organizadores; computadores de mão; bloco de no-

tas electrónico; tablets; organizadores; dispositivos electrónicos de mão com funções inte-

ractivas para o armazenamento e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, mú-

sica e entretenimento e acesso à Internet; sacos, estojos, capas, suportes, controlos, partes e 

acessórios para leitores CD ROM, leitores DVD, leitores multimédia, leitores MP3, compu-

tadores, computadores portáteis, dispositivos digitais electrónicos para o armazenamento 

e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, música e entretenimento e acesso à 

Internet, assistentes pessoais digitais e organizadores, computadores de mão, bloco de no-

tas electrónico, telefones móveis, tablets e organizadores; rádios; rádio-despertadores; aus-

cultadores; auriculares; equipamento para processamento de dados e computadores; rato 

do computador; tapete e almofada para o rato do computador; programas de computador; 

material de computador; software descarregável; protectores de ecrã; aplicações e software 

para telefones móveis e outras formas de comunicação; toques, música, protectores de ecrã, 

vídeo, jogos, gráficos e informação descarregáveis; microprogramas de computador; publi-

cações e software de computador (descarregáveis) em formato electrónico fornecido online 

a partir de bases de dados ou de locais providenciados na Internet (incluindo sítios web); 

software de computador e aparelhos de telecomunicações (incluindo modems) para per-

mitir a ligação a bases de dados e à Internet; software de computador para permitir a pes-

quisa de dados; jogos de computador; cartuchos de jogos de computador; jogos vídeo; jogos 

para máquinas de jogos de vídeo; mecanismos para aparelhos operados por moedas; cal-

culadoras; hologramas; telefones móveis; estojos, suportes, coberturas e faixas de telefones 
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móveis; publicações não impressas; publicações descarregáveis; publicações electrónicas; 

publicações electrónicas descarregáveis; óculos de sol; óculos; cordões, estojos, coberturas, 

armações, cintas, lentes e correias para óculos de sol e óculos; podómetros (conta-passos); 

óculos de protecção; óculos de protecção para desporto; óculos de protecção para natação; 

óculos de protecção; óculos de protecção de segurança; roupa e capacetes de protecção 

para o desporto e lazer (para impedir lesões); visores; palas para o sol; câmaras; filme para 

câmaras; stick de memória e cartões de memória; suportes electrónicos de armazenamen-

to; cartões codificados; cartões encriptados; cartões inteligentes; cartões de telefone; fitas 

métricas; fitas métricas metálicas; ímanes (magnetes); ímanes (magnetes) para frigoríficos; 

ímanes (magnetes) decorativos; partes e acessórios para todos os produtos atrás menciona-

dos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083914

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupas exteriores; vestuário para desporto e treino; roupa 

de lazer; roupa de noite; vestuário impermeável; trajes de teatro, roupa informal; pronto-

-a-vestir; vestuário para bebé; uniformes; fatos; camisolas, calções, meias, kits de treino e 

camisas de futebol; luvas, luvas sem dedos, xailes, casacos, jaquetas (casacos) (vestuário), 

parkas, casacos duffle, casaco acolchoado, t-shirts, camisolas de malha, camisolas, fatos 

de treino para desporto, fatos de treino para corrida, calças de treino, fatos macaco, velos 

(vestuário), coletes, camisas, gravatas, faixas, coletes, camisas pólo, camisas de râguebi, t-

-shirts de manga comprida, camisas de noite, tops sem mangas, casaco com botões, camisas 

(peitilhos), camisolas com capuz, malhas (vestuário), calças, calças justas em malha (leg-

gings), cuecas compridas, cuecas, tangas, roupa interior, cuecas, camisas de noite, pijamas, 

camisas de noite, roupa de praia, tricôs (vestuário), trajes de cerimónia (vestidos), trajes, 

robes-de-banho, roupa para nadar e fatos de banho, roupa de praia, sapatos de praia, san-

dálias, biquínis, calções para nadar, calções de banho, saias, vestidos, vestidos de casamen-

to, calças, jeans, calções, meias, meias de futebol, body, fatinhos de lã (esquimaux), fatos 

para dormir, fatos de peça única, punhos, faixas, fitas para a cabeça (vestuário), aventais 

(roupa), robes de banho, camisolas, maillots de desporto, roupa interior, aventais (roupa), 

sapatos desportivos, chinelos, pantufas, sapatos, botas, sapatilhas, chuteiras de futebol e 

pitões para chuteiras de futebol, sandálias, chapéus de lã, gorros, chapéus, chapéus tra-

pper, chapéus de pala, boinas, barretes, bonés, aventais (roupa), cachecóis, cobre-orelhas 

(vestuário), gravatas, perneiras, punhos, cintos, babetes, botas para bebé, roupinha interior 

de bebé, sacos de dormir para bebé, palas, réplicas de kits de futebol, nomeadamente ves-

tuário de futebol e calçado de futebol; cintos de roupa, cintos para guardar dinheiro (ves-

tuário); fechos para vestuário, máscaras para dormir, toucas de duche, pano de casamento 
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(vestuário); suspensórios; cintos em couro ou imitação de couro, cintos feitos de pano; véus 

(vestuário), lingerie (roupa interior), camisolas, calças, camisolas interiores, sutiãs, roupa 

interior, saiotes, combinações (roupa interior), punhos, collants, coletes, cintas, espartilhos 

(roupa interior), ligas para segurar as meias, meias e malhas, meias, roupa interior (vestuá-

rio); partes e acessórios para todos os produtos atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083915

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; serviço de publicidade para rádio, televisão ou online; aluguer de tabuletas de publici-

dade e painéis de publicidade; serviços de consultadoria na área de organização e direcção 

de negócios; recolha, fornecimento e exibição de informação comercial e de negócios de 

um banco de dados armazenado num computador; gestão de bases de dados informáticas; 

serviços de bases de dados informatizadas, nomeadamente a recolha, fornecimento e exibi-

ção de informação comercial e de negócios de um banco de dados armazenado num com-

putador; serviços de contabilidade; direcção e organização de exposições para fins de negó-

cio, promocionais, ou de publicidade; organização de sorteios privados para fins promocio-

nais ou de publicidade; serviços de leilão; serviços de gestão de escritórios; serviços de pro-

cessamento de dados; serviços de gestão para futebolistas; o agrupamento, para benefício 

de terceiros, de uma variedade de produtos, nomeadamente preparações para branquear e 

outras substâncias para a lavagem, preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, 

sabões e sabonetes, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentí-

fricos, cosméticos, de produtos toilette, produtos para o cuidado de pele (não medicinais), 

loções pós-barba, perfumes, maquilhagem (pinturas) de rosto, limpadores faciais, tonifica-

dores, esfoliantes faciais, cremes faciais, hidratantes faciais, loções faciais e tratamentos fa-

ciais não medicinais, esmaltes para unhas, polimento para unhas, decapantes para poli-

mento para unhas, cremes para unhas, leites de beleza, hidratantes para a pele e máscaras 

hidratantes para a pele, condicionadores para a pele, cremes para as mãos, óleos de massa-

gens, óleos essenciais para uso pessoal, óleos essenciais aromáticos, pó de talco, pós perfu-

mados, espuma para banhos, gel de banho, óleos para banhos, pós para banhos, limpador 

facial, limpadores de pele, exfoliantes corporais, fragrâncias corporais, loções para o corpo 

e mãos, gel corporais, gel de duche, óleos corporais, pós para o corpo, exfoliantes corpo-

rais, máscaras corporais, cremes e loções de máscaras corporais, produtos para barbear, lo-

ções pós-barba, bálsamos para a barba, cremes para a barba, gel para a barba, produtos 

para limpeza de pele, cremes para pele e loções para a pele não medicinais para aliviar in-

flamações após o barbear, produtos para o cuidado dos lábios não medicinais, filtros sola-

res (cosméticos), preparações para o bronzeamento da pele e loções pós-solares, estojos de 
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cosméticos, preparações cosméticas para protecção solar, óleos para o bronzeamento da 

pele, preparações para o auto-bronzeamento (nomeadamente leites e cremes para o auto-

-bronzeamento, loções, gel e sprays para o auto-bronzeamento, perfumes, óleos de perfu-

mes, colónia, eau de toillete, águas de perfume, águas de colónia e águas de toillete, pastas 

de dentes, desodorizante e anti-transpirante, tampões cosméticos, toalhetes cosméticos 

pré-humedecidos, lenços e toalhitas cosméticas pré-humedecidas, cremes tópicos para a 

pele (não medicinais), unguentos (não medicinais), gel (não medicinal), tonificadores (não 

medicinais), loções (não medicinais), sprays (não medicinais), pós (não medicinais), cremes, 

loções e óleos aromaterápicos, produtos para o cuidado capilar, champôs, condicionadores, 

mousse, gel, frosts, cremes, enxaguadores, sprays, cores para o cabelo, tintas para o cabelo, 

emolientes para o cabelo, máscaras para o cabelo, preparações para o relaxamento do ca-

belo, preparações para modelar o cabelo e preparações para cuidar o cabelo, adstringentes 

fins cosméticos, toalhetes para bebés, toalhetes impregnados com químicos ou compostos 

para uso pessoal, higiénico e doméstico, fragrâncias para ambientes, paus emissores de fra-

grâncias para fragrâncias de ambiente, saquinhos perfumados, sprays aromáticos para sa-

las, óleos aromáticos usados para produzir aromas quando aquecidos, sprays para sapatos 

ou botas, cremes para sapatos ou botas e ceras para sapatos ou botas, velas, metais comuns 

e suas ligas, materiais de construção metálicos, construções metálicas transportáveis, mate-

riais metálicos para as vias-férreas, cabos e fios metálicos não eléctricos, serralharia e 

quinquilharia metálica, tubos metálicos, cofres-fortes, produtos metálicos, minerais, sinais, 

matriculas de veículos, emblemas para veículos, emblemas metálicos para veículos, chapas 

de identificação, placas de identificação, porta-chaves de fantasia, chaves em bruto, porta-

-chaves, chaveiros, fechaduras, caixas de metal, etiquetas de identificação de metal para 

cães, ornamentos de metais comuns e suas ligas, ornamentos, placas, pratos, estátuas, esta-

tuetas, figuras e peças de arte de metal comum ou bronze ou suas ligas ou em plaqué, reci-

pientes e latas de metal, lápides tumulares e lajes tumulares de metal, lápides tumulares 

metálicas, ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente), cutelaria, gar-

fos e colheres, armas brancas, navalhas de barba, raspadores (para remover gelo dos auto-

móveis), lâminas e lâminas de barbear, estojos de manicura, estojos de barbear, cutelaria 

de mesa, aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinemato-

gráficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socor-

ro (salvamento) e de ensino, aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, trans-

formação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica, aparelhos para o regis-

to, a transmissão ou a reprodução de informação de som ou de imagens, suportes de registo 

magnético, discos acústicos, discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital, 

mecanismos para aparelhos operados por moedas, caixas registadoras, máquinas de calcu-

lar, equipamentos para o tratamento da informação, computadores, software de computa-

dor, extintores de incêndios, filmes cinematográficos, fitas de filmes, podcasts e webcams, 

gravações digitais, discos, publicações e gravações multimédia, discos para gravação, dis-

cos fonográficos, fitas, fitas vídeo, cassetes, cápsulas, cassetes vídeo, cassetes áudio, discos 

compactos, CD-ROMs, DVDs, filmes cinematográficos, desenhos animados, gravações ví-

deo ou áudio em forma de discos, cassetes áudio, fitas de vídeo, discos compactos e DVDs, 

gravações e publicações com integração de dados do cliente (CDI), música digital (descar-

regável) da Internet ou de sítios web MP3, gravações áudio e ou de vídeo descarregáveis ou 

de fluxo, dispositivos electrónicos para a recepção, armazenamento e transmissão de da-

dos, imagens, música e mensagens, aparelhos para recebimento, descarregamento e trans-

missão de som ou imagens, aparelhos e instrumentos de televisão e rádio, programas grava-

dos para televisão, rádio e online, aparelhos eléctricos e electrónicos para uso em transmis-

são, leitores CD-ROM, leitores DVD, leitores multimédia, leitores MP3, computadores, 

computadores portáteis, dispositivos digitais electrónicos para o armazenamento e trans-



10596 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2014 年 7 月 2 日

missão de informação, dados, mensagens, jogos, música e entretenimento e acesso à Inter-

net, assistentes pessoais digitais e organizadores, computadores de mão, bloco de notas 

electrónico, tablets, organizadores, dispositivos electrónicos de mão com funções interacti-

vas para o armazenamento e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, música 

e entretenimento e acesso à Internet, sacos, estojos, capas, suportes, controlos, partes e 

acessórios para leitores CD-ROM, leitores DVD, leitores multimédia, leitores MP3, com-

putadores, computadores portáteis, dispositivos digitais electrónicos para o armazenamen-

to e transmissão de informação, dados, mensagens, jogos, música e entretenimento e acesso 

à Internet, assistentes pessoais digitais e organizadores, computadores de mão, bloco de 

notas electrónico, telefones móveis, tablets e organizadores, rádios, rádio-despertadores, 

auscultadores, auriculares, equipamento para processamento de dados e computadores, 

rato do computador, tapete e almofada para o rato do computador, programas de computa-

dor, material de computador, software descarregável, protectores de ecrã, aplicações e sof-

tware para telefones móveis e outras formas de comunicação, toques descarregáveis, músi-

ca descarregáveis, protectores de ecrã descarregáveis, vídeo descarregáveis, jogos descarre-

gáveis, gráficos descarregáveis e informação descarregáveis, microprogramas de computa-

dor, publicações e software de computador (descarregáveis) em formato electrónico forne-

cido online a partir de bases de dados ou de locais providenciados na Internet (incluindo 

sítios web), software de computador e aparelhos de telecomunicações (incluindo modems) 

para permitir a ligação a bases de dados e à Internet, software de computador para permi-

tir a pesquisa de dados, jogos de computador, cartuchos de jogos de computador, jogos ví-

deo, e aparelhos de diversão (para uso com receptores de televisão), máquinas de jogos e 

aparelhos de diversão operados por moedas, cartões ou contadores, mecanismos para apa-

relhos operados com moedas, dispositivos periféricos para uso máquinas de vídeo jogo ca-

seiras, aparelhos de diversão (para uso com um monitor de televisão ou qualquer outro 

aparelho de forma de visionamento), calculadoras, hologramas, telefones móveis, estojos, 

suportes, coberturas e faixas de telefones móveis, publicações não impressas, publicações 

descarregáveis, publicações electrónicas, publicações electrónicas descarregáveis, estojos 

de barbear, óculos de sol, óculos, cordões, estojos, coberturas, armações, cintas, lentes e 

correias (para óculos de sol e óculos), podómetros (conta-passos), óculos de protecção, 

óculos de protecção para desporto, óculos de protecção, óculos de protecção de segurança, 

roupa e capacetes de protecção para o desporto e lazer (para impedir lesões), visores, guar-

da-sóis, câmaras, filme para câmaras, stick de memória e cartões de memória, suportes 

electrónicos de armazenamento, cartões codificados, cartões encriptados, cartões inteli-

gentes, cartões de telefone, fitas métricas, fitas métricas metálicas, ímanes (magnetes), íma-

nes (magnetes) para frigoríficos, ímanes (magnetes) decorativos, aparelhos e instrumentos 

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

artificiais, artigos ortopédicos, material de sutura, capetas (para bebés), biberões para be-

bés, aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de re-

frigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias, apa-

relhos e instalações de iluminação, luminárias, lâmpadas, lâmpadas eléctricas, quebra-lu-

zes, abajures, suportes de abajures, lampiões, luzes eléctricas para árvores de Natal, lanter-

nas, lâmpadas de bicicletas, isqueiros, assentos de sanita, veículos, aparelhos de locomoção 

por terra, por ar ou por água, bicicletas, bombas e sinas de bicicleta, acessórios para bici-

cletas, motorizadas, motocicletas, triciclos, aceleras, chavetes (carroças), carrinhos e alco-

fas de bebés, coberturas para carrinhos de bebés e capotas para carrinhos de bebés, aces-

sórios para carrinhos e alcofas de bebés, coberturas de assentos para veículos, cortinas de 

janelas para veículos, tapete para os pés para veículos, visores para veículos, acessórios 

para veículos, pára-lamas, ,metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou 

em plaqué, cinzeiros, joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, 
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ornamentos, placas, pratos, figuras, estátuas, emblemas e barras para uso com isso, peque-

nos utensílios domésticos e recipientes (para uso como artigo de higiene ou cosmético), 

caixas, estojos e envoltório de joalharia, joalharia para uso e adorno pessoal, adornos de 

joalharia, joalharia para o corpo, correntes, pulseiras, anéis, brincos, colares, etiquetas de 

identificação para cães para ser usado por humanos para efeitos decorativos, alfinetes, alfi-

netes de lapela, pendentes, moedas, fichas de dinheiro (não sendo moedas), medalhões, 

medalhas, bufões de punho, bufões de camisa, alfinetes para gravata e molas para gravata e 

barras e estojos, estojos (para gravatas), fivelas, chaves, porta-chaves, porta-chaves de fan-

tasia, chaves em bruto, chaveiros, suportes de chaves (de metais preciosos), suporte para 

distintivo de imposto (para carros), estojos (para charutos e/ou cigarros), suportes (para 

charutos e/ou cigarros) e caixas (todos para charutos e/ou cigarros), cinzeiros, hanapos (ta-

ças antigas), peças de relojoaria, relógios, relógios (de parede ou de sala), relógios desper-

tadores, relógios despertadores electrónicos, cronómetros de paragem, bandas (para reló-

gios), braceletes (para relógios), correntes (para relógios), acessórios para relógios, papel, 

cartão, produtos feitos em papel e cartão, produtos de impressão, materiais para encader-

nação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para 

uso doméstico, material para artistas, pincéis, máquinas de escrever e artigos de escritório 

(com excepção de mobília), material de instrução ou de ensino (com excepção de apare-

lhos), matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes), caracteres de im-

prensa, clichés (estereótipos), jornais, revistas, revistas de banda desenhada, publicações 

periódicas, livros, programas, programas de eventos, catálogos, directórios, álbuns de foto-

grafia, livros (manuais), diários, calendários, livros de endereços, marcadores de livros, li-

vros de recortes, cadernos, blocos de notas, blocos de notas magnéticos, livros de autógra-

fos, mata-borrões, artigos de papel, artigos de cartão, organizadores pessoais, cartões, car-

tões de felicitações, cartões-presente, sacos de papel de embrulho, etiquetas para presentes, 

papel de embrulho, papel, envelopes, instrumentos de escrita, materiais de escrita, canetas, 

lápis, tintas, lápis de cera, giz, borrachas, afias, réguas, estojos e suportes de canetas, esto-

jos e suportes de lápis, porta cartões de visita, carteiras para livros de cheques, carteiras e 

bolsas (para passaportes), carteiras e bolsas (para cartas de condução), bolsas para passes, 

bolsas para bilhetes, bolsas para cartões de crédito, bolsas para distintivo de imposto (para 

carros), postais, cartões de imagens, cartazes, impressões, pinturas, imagens, cartões para 

cigarros, etiquetas, autocolantes, livros de autocolantes, decalcomanias (decalques), bases 

para bebidas, bases para garrafas, bases (para copos de cerveja), sacos de plástico (para 

embalar gelo), chapéus de papel, sacos de papel, copos de papel, pratos de papel, guardana-

pos de mesa de papel, bases individuais de mesa de papel e roupa de mesa de papel, tabela 

de altura, bandeiras de papel, estandartes de papel, galhardetes de papel, materiais para a 

confecção de livros, telas, couro, imitações de couro, peles de animais, malas e maletas de 

viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, bengalas, chicotes, selaria, bagagens, malas de 

viagem, sacos de bordo, bolsas de viagem, mochilas grandes, estojos, sacos, malas de mão, 

sacos tiracolo, estojos (caixinhas) para artigos de higiene pessoal, porta-fatos, sacos porta-

-fatos para viagem, mochilas, pastas (malas), pastas (malas) tipo portfólios, sacos de nata-

ção, sacos de desporto, sacos de atletismo, sacos de ginástica, bolsas reversíveis com cor-

dão, pastas escolares, sacolas, sacos de livros, sacos para documentos, pasta para documen-

tos, sacos de praia, bolsas de cintura, sacos de sapatos, sacos de botas, bolsas, carteiras, 

carteiras de bolso, bolsas para bilhetes, bolsas para passes, bolsas para passaportes, cartei-

ras para livros de cheques, carteiras para cartas de condução, porta-cartões, porta cartões 

de crédito, porta cartões de visita, estojos para maquiagem, sacos de cosmético, sacos para 

conjuntos de barbear, estojos de artigos de higiene, coberturas para animais, mobília, vi-

dros (espelhos), molduras, produtos, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, 

marfim, osso de baleia, carapaça, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar (sepiolite), sucedâ-
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neos de todas estas matérias ou em matérias plásticas, almofadas, cabeceiras de cama sen-

do mobília, sacos de feijão, almofadas para dormir, quadros para bordar, estátuas, figuras, 

placas, emblemas e ornamentos, placas de pedra gravadas e cortadas, persianas interiores, 

cabides, etiquetas (feitas de plástico para identificar o dono dos sapatos ao qual estão afixa-

das), etiquetas (feitas de plástico para identificar a equipa preferida do dono dos sapatos ao 

qual estão afixadas), sinais, quadro de avisos de madeira ou plástico, placas de matrícula 

para veículos, placas de identificação, porta-chaves, porta-chaves de fantasia, chave em 

bruto, chaveiros, suportes de chaves, caixas, caixas de armazenamento, estojos e recipien-

tes, urnas (para cinzas), utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha, pen-

tes e esponjas, escovas (com excepção de pincéis), materiais para o fabrico de escovas, ma-

terial (de limpeza), palha-de-aço, vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro 

de construção), vidraria, porcelana e faiança, materiais de jardinagem, gnomos de jardim, 

estojos de toilette (nécessaires), sacos de lavandaria, pequenos utensílios e recipientes do-

mésticos, utensílios cosméticos e de artigos de higiene, luvas para forno, abafadores (cosies) 

para chaleiras, escovas de dentes, escovas de dentes eléctricas, suportes para escova de 

dentes, dispensadores de sabão, ganchos de roupa, lancheiras, frascos, garrafas de água, 

abre-garrafas, abre-garrafas não eléctrico, bandagens e moldes de cubos de gelo, garrafas 

de bebidas, palhinhas para beber, louça em cerâmica, taças, copos de treino, copos de via-

gem, canecas de viagem, canecas, tigelas, pratos, louças, pires, copos, hanapos (taças anti-

gas), taças para ovos, caixas de dinheiro, pratos decorativos, ornamentos (não para vestir), 

placas, estátuas e figuras, ornamentos, placas, estátuas e figuras, tecidos e produtos têxteis, 

coberturas de cama, coberturas de mesa, lençóis de cama, coberturas e capas para duvet, 

coberturas e capas para colchas, coberturas e capas de almofadas de dormir, sanefa, roupas 

de cama (não para vestir), coberturas de almofadas, sacos aconchegantes, roupa de banho, 

toalhas, toalhas de praia, roupa de mesa, toalhas de mesa, bases para mesa, toalhas de chá, 

lenços de bolso, mantas, tapeçarias, cortinas, bandeiras, estandartes, flâmula, etiquetas 

(feitas de tecido para identificar o dono dos sapatos ao qual estão afixadas), etiquetas (feitas 

de tecido para identificar a equipa preferida do dono dos sapatos ao qual estão afixadas), 

vestuário, calçado, chapelaria, roupas exteriores, vestuário para desporto e treino, roupa 

de lazer, roupa de noite, vestuário impermeável, trajes de teatro, roupa informal, pronto-a-

-vestir, vestuário para bebé, uniformes, fatos, camisolas, calções, meias, kits de treino e ca-

misas de futebol, luvas, luvas sem dedos, xailes, casacos, jaquetas (casacos) (vestuário), pa-

rkas, casacos duffle, casaco acolchoado, t-shirts, camisolas de malha, camisolas, fatos de 

treino para desporto, fatos de treino para corrida, calças de treino, fatos macaco, veios, co-

letes, camisas, gravatas, faixas, coletes, camisas pólo, camisas de râguebi, t-shirts de manga 

comprida, camisas de noite, tops sem mangas, casaco com botões, camisas (peitilhos), ca-

misolas com capuz, malhas (vestuário), calças, calças justas em malha (leggings), cuecas 

compridas, cuecas, tangas, roupa interior, cuecas, camisas de noite, pijamas, camisas de 

noite, roupa de praia, tricôs (vestuário), trajes de cerimónia (vestidos), trajes, robes-de-ba-

nho, roupa para nadar e fatos de banho, roupa de praia, sapatos de praia, sandálias, biqui-

nis, calções para nadar, calções de banho, saias, vestidos, vestidos de casamento, calças, je-

ans, calções, meias, meias de futebol, body, fatinhos de lã (esquimaux), fatos para dormir, 

fatos de peça única, punhos, faixas, fitas para a cabeça (vestuário), aventais (roupa), robes 

de banho, camisolas, maillots de desporto, roupa interior, aventais (roupa), sapatos despor-

tivos, chinelos, pantufas, sapatos, botas, sapatilhas, chuteiras de futebol, pitões para chutei-

ras de futebol, sandálias, chapéus de lã, gorros, chapéus, chapéus trapper, chapéus de pala, 

boinas, barretes, bonés, aventais (roupa), cachecóis, cobre-orelhas (vestuário), gravatas, 

perneiras, punhos, cintos, babetes, botas para bebé, roupinha interior de bebé, sacos de 

dormir para bebé, palas, réplicas de kits de futebol, nomeadamente vestuário de futebol e 

calçado de futebol, cintos de roupa, cintos para guardar dinheiro (vestuário), fechos, más-
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caras para dormir, toucas de duche, fazenda para casamento, suspensórios, cintos em couro 

ou imitação de couro, cintos feitos de pano, véus (vestuário), lingerie (roupa interior), ca-

misolas, calças, camisolas interiores, sutiãs, roupa interior, saiotes, combinações (roupa in-

terior), punhos, collants, coletes, cintas, espartilhos (roupa interior), ligas para segurar as 

meias, meias e malhas, meias, roupa interior (vestuário), rendas e bordados, fitas e laços, 

botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas, flores artificiais, emblemas, alfinetes de grava-

ta e botões de punho, emblemas bordados, braçadeira, fivelas (acessórios de roupa), remen-

dos adesivos, remendos para coser, fitas (cordões para vestir), ilhós, conjuntos de bordar, 

presilhas e bordados, adornos e ornamentos para chapéus, adornos e ornamentos para ca-

belos, emblemas feitos de matéria têxtil, mini kits de futebol sendo artigos decorativos, eti-

quetas de sapatos (nomeadamente etiquetas de metal que estão afixadas aos atacadores nos 

sapatos), tapetes, capachos, esteiras, linóleos, artigos de revestimento de soalhos, tapeça-

rias murais não em matérias têxteis, coberturas de parede, coberturas de soalho, tapetes de 

jogo, tapetes de carro, tapetes para os pés para veículos e automóveis, relva artificial, jogos 

e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, decorações para árvores de Natal, explosi-

vos Natalícios, novidades, brinquedos, bonecos, ursos de pelúcia, brinquedos de peluche, 

carros de brinquedo, bicicletas de brinquedo, veículos de conduzir para crianças, bolas, bo-

las de golfe, tees de golfe e outros acessórios de golfe, tacos de golfe, sacos de golfe (com ou 

sem rodas), coberturas para os tacos de golfe, luvas de golfe e utensílios para reparar tor-

rões de terra, dardo, setas e suportes para dardos, cartas de jogar, bolas de futebol, bombas 

para bolas de futebol, balizas, postes de balizas, cones e equipamento para treinos de fute-

bol, aparelhos para treinos de futebol, luvas de guarda-redes, caneleiras para uso atlético, 

caneleiras (artigo desportivo) e almofadas, joalheiras e perneiras para futebol, sacos espe-

cialmente adaptados para artigos e instrumentos de futebol, bandeiras de canto, luvas para 

jogos, insufláveis e brinquedos insufláveis e acessórios para piscinas (nomeadamente bar-

batanas para natação, insufláveis e brinquedos insufláveis), asas aquáticas para natação, 

braçadeiras para natação, óculos de proteção para natação, caneleiras para uso desportivo, 

almofadas de protecção para uso desportivo, máquinas de vídeo jogo operados por moe-

das, cartões ou contadores, máquinas de jogo de arcada e aparelhos de diversão, jogos elec-

trónicos de mão (não adaptados para uso com receptores televisivos ou computadores), má-

quinas de vídeo jogo (e jogos para essas máquinas), máquinas de vídeo jogo caseiro e apa-

relhos de diversão para uso com receptores televisivos, dispositivos periféricos (para uso 

com máquinas de vídeo jogo caseiras), puzzles, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos in-

sufláveis, brinquedos incorporando caixas de dinheiro, mesas para futebol de salão, minia-

turas de réplicas de kits de futebol, rocas (brinquedos) tapetes de jogo para uso com brin-

quedos, jogos electrónicos, chapéus de papel, decorações de festa, chapéus para festas, jo-

gos para festas, estalinhos para festas, sacos de lembranças para festas, novidades para fes-

tas, explosivos, pinhatas, balões, serpentinas, café, chá, cacau, sucedâneos do café, arroz, 

tapioca, sagu, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gela-

dos, mel, xarope de melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (con-

dimentos); especiarias, gelo para refrescar, gelados, chupa-chupas gelados, sobremesas, bo-

los, brioches, bolachas, biscoitos, doces, confeitaria não medicada, doce duro, toffee, pão 

de especiarias, fudge, doces, pastilhas (confeitaria), mentas, chocolate, chocolates, produ-

tos de chocolate, pipocas, waffles, geleias de frutas (confeitaria), iogurte gelado, pastilha 

elástica, sorvetes, gelados e especiarias, bebidas (nomeadamente bebidas à base de chá, 

café, cacau ou chocolate), açúcar, massas (pasta), massas (noodles), cachorros quentes, pi-

zas, empadas (pastéis, tartes), empadas de carne (pastéis, tartes), pratos confeccionados, 

molhos, rolos, cereais de pequeno-almoço, produtos agrícolas, hortícolas e florestais e 

grãos, animais vivos, frutos e legumes frescos, sementes, plantas e flores naturais, alimen-

tos para animais, malte, sementes, cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não 
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alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para bebidas, 

água de mesa, cerveja lagger, porter e stout, limonada e bebidas com cola, bebidas alcoóli-

cas (com excepção das cervejas), bebidas alcoólicas, vinhos, espirituosos (bebidas), licores, 

uísque, cinder e perry, tabaco, artigos para fumadores, fósforos, acendedores, estojos e cai-

xas de charutos e cigarros, fósforos e cigarros electrónicos peças e acessórios para todos os 

produtos atrás mencionados, permitindo ao consumidor vê-los e comprar todos os produtos 

atrás mencionados numa loja de venda a retalho, por sites na Internet, através de um canal 

de compras televisivo, por encomenda de correio ou por outros meios de comunicação, for-

necimento de informação de negócio, comercial, publicidade ou promocional a consumido-

res ou consultadoria ou assistência na selecção dos produtos supra; o fornecimento de espa-

ços em sítios web para publicidade de produtos e serviços; compilação de directórios para 

publicação na internet; uso de esquemas de incentivo relativos ao uso de cartão de crédito, 

cartão de débito, cartão fidelidade, numerário, cartão de pagamento ou cartão de débito; 

administração de um esquema de filiação para apoiantes de futebol permitindo aos partici-

pantes reclamar descontos e benefícios; administração e operação de um prémio de lealda-

de e esquema de incentivo; fornecimento de informação sobre negócios a partir de um ban-

co de dados armazenado num computador; serviços de informação sobre negócios; infor-

mação e aconselhamento relativos a todos os atrás mencionados serviços; todos os serviços 

atrás mencionados providenciados online, de uma base de dados de computador, da Inter-

net, por comunicações móveis ou por outros meios de comunicação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083916

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; serviços fi-

nanceiros; serviços bancários e de hipoteca; cartão de crédito, cartão de débito, cartão 

carregável, cartão monetário, cartão de garantia de cheque, cartão fidelidade e serviços de 

numerário; serviços de conta bancária; serviços financeiros relativos a cartões de banco, 

cartões de crédito, cartões de débito, cartões carregáveis, cartões monetários, garantia de 

cheque, cartões fidelidade e levantamento de numerário, verificação de dinheiro e levanta-

mento de dinheiro; serviços de transferência electrónica de fundos; serviços de seguros e 

serviços de seguro de viagem; seguros vida e de saúde; seguros de fundos de pensões; servi-

ços de poupanças e de investimento; serviços de adiantamentos e empréstimos; emissão de 

cheques-prenda; informação e aconselhamento relativos a todos os atrás mencionados ser-

viços; todos os serviços atrás mencionados providenciados online, de uma base de dados de 

computador, da Internet, por comunicações móveis ou por outros meios de comunicação.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083917

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; transmissão; serviços de telecomunicações, serviços de mensagens; cor-

reio electrónico; envio de mensagens, serviços de cartazes electrónicos (telecomunicações); 

serviços de telefone; troca e transmissão de notícias, som, imagens e informação através 

de dispositivos de comunicações móveis; difusão e transmissão de programas de rádio e 

de televisão: transmissão de dados e difusão de dados; serviços de comunicação telefónica 

móvel; serviços de difusão por cabo, satélite e via terrestre; comunicações por redes de 

fibras ópticas; difusão através da rede mundial web; difusão e transmissão de texto, mensa-

gens, informação, som e imagens; transmissão de programas de rádio e de televisão, texto, 

mensagens, informação, som e imagens por via de redes de comunicação e de computador; 

transmissão auxiliada por computador de informação, textos, sons, mensagens, imagens, 

dados e programas de rádio televisão; difusão e transmissão de informação digital por 

meio de cabo, linha ou fibra; recepção e troca de informação, texto, sons, imagens, dados e 

mensagens; fornecimento de acesso/transmissão para tela electrónica através de marcado-

res desportivos de informação desportiva, texto, imagens, mensagens e dados; serviços de 

correio electrónico; serviços de vídeo-texto interactivo; serviços de informação noticiosa 

e serviços de agência noticiosa; comunicações por e/ou entre computadores e terminais de 

computador e redes de computador; comunicações para acesso a bases de dados e redes de 

computadores; serviços de comunicação para acesso a bases de dados, informação, som, 

imagens, texto e dados através de televisão, redes de comunicação e de computador; ser-

viços de comunicação para acesso a uma rede de comunicações ou de computador; trans-

missão de vídeo e sinais; transmissão de vídeo e sinais pré-gravados contendo música e 

entretenimento, programas de televisão, filmes cinematográficos, noticias, desportos, jogos, 

eventos culturais e programas relativos a entretenimento de todos os tipos, também através 

de uma rede global de computador; transmissão por subscrição através de uma rede global 

de computador; radiodifusão; transmissão de programas de rádio e de televisão, também 

através de uma rede global de computador; fluxo de conteúdo através de uma rede global 

de computador; transmissão de ficheiros áudio e de vídeo através de redes de comunicação; 

visualização electrónica de informação, texto, imagens, mensagens e dados; fornecimento 

de acesso online relativo a conteúdo multimédia, podcasts, vodcasts, vídeos virais, entrevis-

tas e programas audiovisuais, vídeos, gravações vídeos, fotos, imagens, texto, dados, jogos, 

música, gravações de som, filmes, conteúdos áudio e visuais; operação de salas de conversa-

ção e fóruns de discussão; serviços de comunicação online; informação e aconselhamento 

relativos a todos os atrás mencionados serviços; todos os serviços atrás mencionados pro-

videnciados online, de uma base de dados de computador, da Internet, por comunicações 

móveis ou por outros meios de comunicação.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083918

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/13

[730] 申請人 Requerente : Tottenham Hotspur Limited

 地址 Endereço : Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham London N17 OAP Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 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; fornecimento e 

organização de eventos desportivos, entretenimento, formação, actividades recreativas e 

culturais e instalações; serviços de planeamento de festas de entretenimento e planeamen-

to de festas; serviços de bolsas de futebol; formação práctica e demonstrações; serviços 

desportivos e de entretenimento produzidos pela televisão, rádio ou pela Internet; serviços 

instrucionais e educacionais; fornecimento de instalações de estádios e serviços; forneci-

mento de instalações de museu; aluguer de instalações de estádios; serviços de treinador de 

futebol, escolas de futebol e escolaridade; organização e direcção de educação e formação 

em relação ao futebol; organização e direcção de jogos de futebol; organização e direcção 

de jogos de futebol jovem; formação prática e demonstrações; serviços de entretenimento 

e educação de clube de futebol; organização, direcção e fornecimento de cursos de instru-

ção de futebol; serviços de entretenimento de futebol; serviços de clubes de fãs; programas 

de filiação em clubes de fãs; serviços de bilheteira de clube; serviços de reserva de bilhe-

tes; reserva e bilheteira para desportos, entretenimento, educação e eventos e actividades 

culturais; serviços de gestão desportiva e de entretenimento para futebolistas; serviços de 

entretenimento, treino, recreativos e de informação desportiva providenciados por redes 

de computador e por telefone; serviços de campos desportivos e de férias (na forma de 

entretenimento); educação física; serviços de preparação física; fornecimento de formação 

prática e demonstrações; aluguer de equipamento desportivo; serviços de clube desportivo; 

serviços de clubes de saúde (health clubs) (manutenção da forma física); serviços de hos-

pitalidade (entretenimento); organização, direcção e condução de cerimónias de prémios, 

competições, eventos, conferências, seminários, “ateliers” de formação (workshops), 

eventos, convenções e exibições; serviços de produção de filme, televisão e rádio; organiza-

ção e produção de eventos desportivos e de entretenimento e shows para a televisão, rádio 

e online; serviços educacionais, de entretenimento e desportivos fornecidos pela televisão, 

rádio, internet e online a partir de bases de dados de computador, da Internet e de outras 

formas de comunicação; fornecimento de entretenimento online e informação desportiva 

relativa a conteúdo multimédia, podcasts, vodcasts, vídeos virais, entrevistas e programas 

audiovisuais, vídeos, gravações vídeos, fotos, imagens, texto, dados, jogos, música, grava-

ções de som, filmes, conteúdos áudio e visuais; fornecimento de programas de televisão e 

rádio, filmes, jogos e informação áudio ou visual online (não descarregável); serviços de 

notícias e de programas de notícias; organização de notícias de desporto, educacionais e 

de entretenimento e serviços de programas de notícias de desporto, educação e entreteni-

mento; serviços de produção, apresentação e distribuição de filme, vídeo, som e imagem; 
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produção de fitas vídeo e filme DVD; produção, apresentação e distribuição de gravações 

vídeo, gravações sonoras, cassetes vídeo, CD, DVD’s e CDl’s; lotarias, apostas e serviços 

de jogo; serviços de jogo electrónico fornecidos online; publicação, edição e fornecimento 

de publicações electrónicas não descarregáveis, livros electrónicos, publicações semanais 

electrónicas e jornais online; publicação, edição e fornecimento de impressos, jornais, re-

vistas, banda desenhada, publicações periódicas, livros, programas, programas de eventos, 

cartas-circulares (informativas), catálogos, livros (manuais), mapas, textos e directórios; 

fornecimento de recortes online, demonstrações e exibições de habilidade desportiva; for-

necimento de perfis desportivos; organização de competições; fornecimento de toques, mú-

sica, imagens (não descarregáveis); informação e aconselhamento relativos a todos os atrás 

mencionados serviços; todos os serviços atrás mencionados providenciados online, de uma 

base de dados de computador, da Internet, por comunicações móveis ou por outros meios 

de comunicação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084130

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/19

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.P.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle 1, 63811 Sante’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas de mão, sacos de viagem, pastas de executivo, pastas de executivo em couro, cartei-

ras 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 cosméticos, sacos 

de desporto incluídos nesta classe, sacos para equipamentos de  atletismo, malas de noite 

e sacos de tiracolo para senhoras, sacos em couro para compras, malas escolares, sacos 

porta-fatos para viagem, malas porta-fatos para viagem, sacos para sapatos para viagem, 

sacos de praia, sacos para fraldas, mochilas, 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 para a ópera, estojos de toilette (não 

equipados), peles, estojos e caixas feitos em couro, malas e bolsas de couro para embala-

gens, correias de couro, guarda-chuvas, trelas em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084131

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/19

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.P.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle 1, 63811 Sante’Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[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, calças, calças de ganga («jeans»), saias, vestidos, 

casacos, sobretudos, capas, gabardinas, parcas («parkas»), pulôveres, camisas, camisetas 

(«T-shirts»), blusas, camisolas («sweaters»), roupa interior, «baby-dolls» como roupa de dor-

mir, roupões de banho, vestuário de banho, lingerie, fatos de banho, robes, robes de noite, 

vestidos inteiros, vestidos de duas peças, vestidos de noite, xailes, lenços, gravatas, laços, 

fatos de homem, camisas formais, camisas havianas («aloha»), camisolas («sweat shirts»), 

camisas interiores, camisetas com gola («polo shirts»), corpetes («body suits»), casacos 

desportivos («blazers»), calções, camisas de desporto; sapatos, sapatos de atletismo, chine-

los de quarto, sapatos de protecção, sapatos de salto baixo, sapatos em couro, sapatos em 

borracha, galochas, sapatos de golfe, socas de madeira, sapatos para pesca, sapatos de bas-

quetebol, sapatos formais, sapatos de salto alto, sapatos de caminhada, sapatos de rugby, 

sapatos de pugilismo, sapatos de basebol, sapatos de verniz, sapatos de praia, 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, sapatilhas de ginástica, botas, botas de esqui, botas 

de cano curto, botas para o gelo, botas de futebol, botas de atilhos, sapatos para hóquei em 

campo, sapatos de andebol, sapatos ou sandálias de espartilho (de corda), sandálias, san-

dálias de banho; luvas, luvas de protecção contra o frio, luvas de couro, mitenes; chapéus e 

bonés, viseiras (para chapelaria), chapéus e bonés em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084133

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/19

[730] 申請人 Requerente : Aderans Company Limited

 地址 Endereço : 13-4, Araki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para tratamento do cabelo; champôs; amaciadores; produtos para lavagem do 

cabelo; lacas para o cabelo; aplicações locais líquidas não medicinais para reduzir a perda 

de cabelo; géis para o cabelo; champô medicinal para o cabelo; amaciador medicinal para 

o cabelo; gel medicinal para o cabelo; espuma medicinal para o cabelo; pomadas medici-

nais para uso cosmético; perfumes; cosméticos e artigos de toilete; sabonetes e detergentes; 

materiais de perfume e aroma; unhas postiças; pestanas postiças; incensos e fragrâncias; 

adesivos para fixar cabelo postiço; adesivos para fixar pestanas postiças.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/03/03 2014-015608 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/084134

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/19

[730] 申請人 Requerente : Aderans Company Limited

 地址 Endereço : 13-4, Araki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados medicinais para o cabelo; loções medicinais para o cabelo para a regeneração 

do cabelo; preparados medicinais para estimular o crescimento do cabelo e estimulantes 

para o crescimento do cabelo; preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; suple-

mentos alimentares para humanos; suplementos nutricionais; bebidas dietéticas adaptadas 

para fins médicos; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/03/03 2014-015608 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/084297

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/26

[730] 申請人 Requerente : 迪倍思集團有限公司

   DBASE GROUP PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡飛利浦大街15號陳延謙大厦10-00單元

   15 Phillip Street #10-00 Tan Eng Kiam Building Singapore (048694)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 成本價格分析；商業管理和組織諮詢；商業管理諮詢；特許經營的商業管理；統計資料彙編；人

事管理諮詢；計算機文檔管理；將信息編入計算機數據庫；計算機數據庫信息系統化；繪製帳

單、帳目報表；擬備工資單；商業研究；公共關係；商業管理顧問；市場研究；商業專業諮詢；組

織商業或廣告展覽；商業信息；為挑選人才而進行的心理測試；商業管理輔助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084380

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/31

[730] 申請人 Requerente : WORLDTEAM CORPORATION LIMITED

 地址 Endereço : 19th Floor, Fullerton Centre, No. 19 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.

 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 : Venda a retalho de sacos, carteiras, porta-moedas, sapatos, gravatas, cintos, lenços de ca-

beça, roupa de homem e senhora, óculos, anéis, brincos, colares, pulseiras, porta-chaves e 

relógios; tudo incluído na classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084381

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/31

[730] 申請人 Requerente : WORLDTEAM CORPORATION LIMITED

 地址 Endereço : 19th Floor, Fullerton Centre, No. 19 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.

 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 : Venda a retalho de sacos, carteiras, porta-moedas, sapatos, gravatas, cintos, lenços de ca-

beça, roupa de homem e senhora, óculos, anéis, brincos, colares, pulseiras, porta-chaves e 

relógios; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084563

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/03

[730] 申請人 Requerente : Coravin, LLC

 地址 Endereço : 154 Middlesex Turnpike Burlington, Massachusetts 01803-4403, 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 : 葡萄酒配件，倒酒器；葡萄酒取出裝置；葡萄酒保存系統；葡萄酒分配裝置，家用葡萄酒分配

器，醒酒器；葡萄酒開瓶器，拔塞鑽，利用閥門配合針體及內填壓縮氣體、氣缸來取出酒瓶內葡

萄酒之裝置；主要以特別作為葡萄酒酒瓶用之閥體所構成並且同時具有一針體及內含壓縮氣

之氣缸的葡萄酒保存系統；主要以特別作為葡萄酒酒瓶用之真空瓶塞所組成之葡萄酒保存系

統；主要以特別作為第21類的葡萄酒酒瓶用之瓶塞所組成之葡萄酒保存系統。（全屬第21類產

品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084781

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/08

[730] 申請人 Requerente : Provexis Nutrition Limited

 地址 Endereço : Prospect House, 58 Queens Road, Reading, Berkshire RG1 4RP, UK

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos e aditivos nutricionais para fins dietéticos e medicinais; alimentos dietéticos; 

bebidas e substâncias, incluindo os adaptados para uso medicinal; preparações de vitami-

nas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084782

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/08

[730] 申請人 Requerente : Provexis Nutrition Limited

 地址 Endereço : Prospect House, 58 Queens Road, Reading, Berkshire RG1 4RP, UK

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não-alcoólicas; xaropes, extractos e essências para fazer bebidas não alcoólicas; 

bebidas de frutos, sumos de frutos, néctares de frutos, sumos de legumes, bebidas para des-

porto, água com gás.

[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 «bebidas lácteas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/084807

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/09

[730] 申請人 Requerente : Provexis Nutrition Limited

 地址 Endereço : Prospect House, 58 Queens Road, Reading, Berkshire RG1 4RP, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos e aditivos nutricionais para fins dietéticos e medicinais; alimentos dietéticos; 

bebidas e substâncias, incluindo os adaptados para uso medicinal; preparações de vitami-

nas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084808

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/09

[730] 申請人 Requerente : Provexis Nutrition Limited

 地址 Endereço : Prospect House, 58 Queens Road, Reading, Berkshire RG1 4RP, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não-alcoólicas; xaropes, extractos e essências para fazer bebidas não alcoólicas; 

bebidas de frutos, sumos de frutos, néctares de frutos, sumos de legumes, bebidas para des-

porto, água com gás.
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[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 «bebidas lácteas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/084845

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/10

[730] 申請人 Requerente : Asahi Group Holdings, Ltd.

 地址 Endereço : 23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para uso medicinal; 

alimentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário; alimentos para be-

bés; suplementos dietéticos para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; 

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

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

alimentares líquidos; suplementos de saúde; suplementos de saúde líquidos; preparações 

alimentares para fins de emagrecimento [medicinais]; suplementos minerais; suplementos 

vitamínicos; suplementos de cálcio; suplementos de ferro; suplementos de zinco; suplemen-

tos de fibras; suplementos dietéticos que contêm extractos de frutos, extractos de legumes e 

extractos de origem animal ou de peixe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084846

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/10

[730] 申請人 Requerente : Asahi Group Holdings, Ltd.

 地址 Endereço : 23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

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

comestíveis; suplementos alimentares dietéticos; suplementos nutricionais; suplementos ali-

mentares; suplementos alimentares para uso como auxílio a dietas; suplementos alimenta-

res para uso como parte de uma dieta de calorias controladas; preparações de suplementos 

alimentares em pó; preparações de suplementos alimentares em forma líquida; preparações 

de suplementos alimentares em forma de geleia; suplementos alimentares (excepto medi-

cinais, ou consistindo predominantemente de vitaminas, minerais, fibras, colagénio ou oli-

goelementos); suplementos alimentares (excepto medicinais, ou consistindo predominante-

mente de vitaminas, minerais, colagénio ou oligoelementos) na forma líquida; suplementos 



N.º 27 — 2-7-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10609

alimentares de colagénio não para uso medicinal; suplementos alimentares de colagénio 

na forma líquida não para uso medicinal; suplementos alimentares de colagénio em pó não 

para uso medicinal; suplementos alimentares de colagénio em forma de geleia não para uso 

medicinal; suplementos alimentares que consistem principalmente de ácido hialurónico 

não para uso medicinal, incluindo nesta classe; suplementos alimentares que consistem 

principalmente de bactérias lácticas não para uso medicinal; suplementos alimentares que 

consistem principalmente de ceramida não para uso medicinal, incluindo nesta classe; su-

plementos alimentares que consistem principalmente de extractos de plantas não para uso 

medicinal; suplementos alimentares que consistem principalmente de extractos de plantas 

na forma líquida não para uso medicinal; suplementos alimentares que consistem princi-

palmente de extractos de legumes, não para uso medicinal; suplementos alimentares que 

consistem principalmente de extractos de legumes na forma líquida não para uso medici-

nal; sopa em pó; preparações para fazer sopa; preparações para fazer geleias ; preparações 

em pó para fazer bebidas; mousses de legumes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084847

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/10

[730] 申請人 Requerente : Asahi Group Holdings, Ltd.

 地址 Endereço : 23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

de cereais; pão, produtos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, xarope de mela-

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

gelo; pó para fazer bebidas de chá; bebidas de chocolate; preparações para fazer bebidas de 

chocolate; preparações para fazer bebidas à base de cacau; preparações à base de café e de 

chá; chá para emagrecimento, não para fins medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084848

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/10

[730] 申請人 Requerente : Asahi Group Holdings, Ltd.

 地址 Endereço : 23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; sumos de legumes; bebidas 
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não alcoólicas com colagénio como o principal ingrediente não para uso medicinal; extrac-

tos de legumes para uso na preparação de bebidas não-alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084949

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 北京金一文化發展股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區榆樹館一巷4幢202號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬盒；銀製工藝品；手鐲；貴重金屬藝術品；翡翠；珠寶首飾；珍珠（珠寶）；鐘；貴重金

屬錠；金線（珠寶）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084950

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 北京金一文化發展股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區榆樹館一巷4幢202號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告策劃；廣告；廣告設計；拍賣；電視廣告；市場營銷；商業管理輔助；計算機文檔管理；進出

口代理；商業企業遷移。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084951

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 北京金一文化發展股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區榆樹館一巷4幢202號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 古玩估價；藝術品估價；珠寶估價；錢幣估價；典當；資本投資；貴重物品存放；保險；募集慈善

基金；信託。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084952

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 北京金一文化發展股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區榆樹館一巷4幢202號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件維護；替他人創建和維護網站；託管計算機站（網

站）；藝術品鑒定；書畫刻印藝術設計；工業品外觀設計；計算機系統分析；計算機系統設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085044

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/15

[730] 申請人 Requerente : World Wide Golf Brands Holdings Limited

 地址 Endereço : 319 Ordsall Lane, Salford, Manchester, M5 3FT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085045

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/15

[730] 申請人 Requerente : World Wide Golf Brands Holdings Limited

 地址 Endereço : 319 Ordsall Lane, Salford, Manchester, M5 3FT, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Equipamento para desporto, artigos de desporto e aparelhos de desporto; equipamento 

de golfe, acessórios de golfe e aparelhos de golfe; tacos de golfe; capas para tacos de golfe; 

punhos para tacos de golfe; cabeças de tacos de golfe; «putters» de golfe; sacos de golfe 

com rodas; sacos de golfe sem rodas; suportes para sacos de golfe; sacos com rodízios para 

golfe; capas para sacos de golfe; luvas de golfe; ferramentas de reparação de relva cortada 

por tacada defeituosa (acessórios de golfe); bolas de golfe; marcadores para bolas de golfe; 

identificadores para bolas de golfe; recuperadores para bolas de golfe; equipamentos e apa-



10612 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2014 年 7 月 2 日

relhos para a prática de golfe;  equipamentos e aparelhos para alinhar a direcção da tacada 

de golfe; «tees» de golfe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085070

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/15

[730] 申請人 Requerente : SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA MARQUE LE FOUQUET’S

 地址 Endereço : 99, avenue des Champs Elysées, 75008 – Paris, France

 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 : Agências de alojamento (hotéis, pensões), cafés, cafetarias, cantinas, bares, serviços de for-

necimento de alimentos e bebidas, serviços de hotel (aluguer de quartos), serviços de hotel, 

serviços de reservas de hotel, casas de férias; serviços de catering.

[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 «clubes de encontros», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/085071

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/16

[730] 申請人 Requerente : ROSEFIELD LUXEMBOURG, SA

 地址 Endereço : 412 F, Route D’esch L-1471 Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶，寶石，貴金屬及其合金。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085072

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/16

[730] 申請人 Requerente : ROSEFIELD LUXEMBOURG, SA

 地址 Endereço : 412 F, Route D’esch L-1471 Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 旅行箱，公文包，衣箱，旅行包，手提包，購物袋，野營手提袋，海濱浴場用手提袋。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085073

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/16

[730] 申請人 Requerente : ROSEFIELD LUXEMBOURG, SA

 地址 Endereço : 412 F, Route D’esch L-1471 Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085076

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/16

[730] 申請人 Requerente : GROUPE LUCIEN BARRIERE

 地址 Endereço : 35, boulevard des Capucines, 75002 – 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 : Fornecimento de formação e educação; formação de pessoal nas áreas de hotelaria, restau-

ração e de jogos de azar; organização e realização de «workshops» de formação; educação; 

formação; informações sobre educação ou entretenimento; publicação de livros e revistas; 

organização de competições (educação ou entretenimento); organização e gestão de confe-

rências, conferências ou congressos; organização de exposições para fins culturais ou edu-

cativos; publicação on-line electrónica de periódicos e livros; formação profissional; todos 

estes serviços destinados às áreas de hotelaria, restauração e de jogos de azar; serviços de 

casinos, jogos de azar; fornecimento de salas de jogos de casino; fornecimento de jogos de 

casino; serviços de jogos a dinheiro, exploração de salas de jogos, organização de concursos 

(entretenimento), serviços de lotarias; condução de seminários, serviços de discotecas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085077

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/16

[730] 申請人 Requerente : GROUPE LUCIEN BARRIERE

 地址 Endereço : 35, boulevard des Capucines, 75002 – Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : Agências de alojamento (hotéis, pensões), cafés, cafetarias, cantinas, bares, serviços de for-

necimento de alimentos e bebidas, serviços de hotel (aluguer de quartos), serviços de hotel, 

serviços de reservas de hotel, casas de férias; serviços de catering.

[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 «clubes de encontros», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/085081

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/16

[730] 申請人 Requerente : Oceania Dairy Limited

 地址 Endereço : 30 Cooneys Road, Glenavy, South Canterbury, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 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; leite em pó para géneros alimentícios para bebés; alimentos para 

bebés; bebidas para bebés; colostro seco (leite); cálcio do leite concentrado; minerais do 

leite; açúcar do leite (lactose); aditivos nutricionais para fins médicos; alimentos dietéticos 

adaptados a fins médicos; substâncias dietéticas adaptadas para uso médico; leite em pó 

para recém-nascidos; farinha láctea para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085082

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/16

[730] 申請人 Requerente : Oceania Dairy Limited

 地址 Endereço : 30 Cooneys Road, Glenavy, South Canterbury, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite; produtos lácteos; produtos lácteos secos; leite em pó; substitutos de leite em pó; chá 

com leite (à base de leite); leite de soja; leite de soja em pó; produtos e bebidas feitos no seu 

todo ou principalmente com leite; creme (produtos lácteos); gorduras e óleos comestíveis; 

manteiga; queijo; iogurte; coalho de leite; gordura de leite com anidro; proteína de soja; 

proteína de leite; albumina para comida.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085083

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/16

[730] 申請人 Requerente : Oceania Dairy Limited

 地址 Endereço : 30 Cooneys Road, Glenavy, South Canterbury, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; cacau; pós para fazer bebidas aromatizadas; malte para consumo humano; fari-

nha de soja; gelados; sorvetes (gelos); iogurte congelado; gelados; pós para fazer gelados; 

amaciadores de carne para fins domésticos; chá leitoso (sem ser com base em leite).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085084

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/16

[730] 申請人 Requerente : Oceania Dairy Limited

 地址 Endereço : 30 Cooneys Road, Glenavy, South Canterbury, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; essências para fazer bebidas; águas (bebidas); bebidas à base de soro de leite co-

alhado; bebidas de sumos de frutas não alcoólicas; bebidas à base de plantas; bebidas sem 

ácido; chá leitoso (sem serem chás com um teor predominantemente de leite).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085085

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/16

[730] 申請人 Requerente : Oceania Dairy Limited

 地址 Endereço : 30 Cooneys Road, Glenavy, South Canterbury, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 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; leite em pó para géneros alimentícios para bebés; alimentos para 

bebés; bebidas para bebés; colostro seco (leite); cálcio do leite concentrado; minerais do 

leite; açúcar do leite (lactose); aditivos nutricionais para fins médicos; alimentos dietéticos 

adaptados a fins médicos; substâncias dietéticas adaptadas para uso médico; leite em pó 

para recém-nascidos; farinha láctea para bebés.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085086

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/16

[730] 申請人 Requerente : Oceania Dairy Limited

 地址 Endereço : 30 Cooneys Road, Glenavy, South Canterbury, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite; produtos lácteos; produtos lácteos secos; leite em pó; substitutos de leite em pó; chá 

com leite (à base de leite); leite de soja; leite de soja em pó; produtos e bebidas feitos no seu 

todo ou principalmente com leite; creme (produtos lácteos); gorduras e óleos comestíveis; 

manteiga; queijo; iogurte; coalho de leite; gordura de leite com anidro; proteína de soja; 

proteína de leite; albumina para comida.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085087

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/16

[730] 申請人 Requerente : Oceania Dairy Limited

 地址 Endereço : 30 Cooneys Road, Glenavy, South Canterbury, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; cacau; pós para fazer bebidas aromatizadas; malte para consumo humano; fari-

nha de soja; gelados; sorvetes (gelos); iogurte congelado; gelados; pós para fazer gelados; 

amaciadores de carne para fins domésticos; chá leitoso (sem ser com base em leite).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085088

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/16

[730] 申請人 Requerente : Oceania Dairy Limited
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 地址 Endereço : 30 Cooneys Road, Glenavy, South Canterbury, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; essências para fazer bebidas; águas (bebidas); bebidas à base de soro de leite co-

alhado; bebidas de sumos de frutas não alcoólicas; bebidas à base de plantas; bebidas sem 

ácido; chá leitoso (sem serem chás com um teor predominantemente de leite).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085195

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : Px Group S.A.

 地址 Endereço : Av. Santa Maria 2670 Of. 402, Providencia Santiago Chile

 國籍 Nacionalidade : 智利 Chilena 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電信。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085199

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市羊貝香餐飲策劃管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道紅寶路145號C座10層1002房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗面乳；清潔製劑；鞋油；研磨製劑；香精油；化妝品；眉筆；牙膏；香；動物用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085200

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市羊貝香餐飲策劃管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道紅寶路145號C座10層1002房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；肉凍；肉罐頭；冷凍水果；鹹菜；蛋；奶酪；食用油；蔬菜色拉；乾食用菌。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085201

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市羊貝香餐飲策劃管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道紅寶路145號C座10層1002房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；進出口代理；人事管理諮詢；

商業企業遷移；計算機錄入服務；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085202

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市羊貝香餐飲策劃管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道紅寶路145號C座10層1002房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；餐館；快餐館；流動飲食供應；假日野營住宿服務；旅遊房屋出租；

養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085203

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市羊貝香餐飲策劃管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道紅寶路145號C座10層1002房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗面乳；清潔製劑；鞋油；研磨製劑；香精油；化妝品；眉筆；牙膏；香；動物用化妝品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085204

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市羊貝香餐飲策劃管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道紅寶路145號C座10層1002房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；肉凍；肉罐頭；冷凍水果；鹹菜；蛋；奶酪；食用油；蔬菜色拉；乾食用菌。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085205

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市羊貝香餐飲策劃管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道紅寶路145號C座10層1002房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；進出口代理；人事管理諮詢；

商業企業遷移；計算機錄入服務；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085206

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市羊貝香餐飲策劃管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道紅寶路145號C座10層1002房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；餐館；快餐館；流動飲食供應；假日野營住宿服務；旅遊房屋出租；

養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085207

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市羊貝香餐飲策劃管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道紅寶路145號C座10層1002房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗面乳；清潔製劑；鞋油；研磨製劑；香精油；化妝品；眉筆；牙膏；香；動物用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085208

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市羊貝香餐飲策劃管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道紅寶路145號C座10層1002房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；肉凍；肉罐頭；冷凍水果；鹹菜；蛋；奶酪；食用油；蔬菜色拉；乾食用菌。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085209

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市羊貝香餐飲策劃管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道紅寶路145號C座10層1002房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；進出口代理；人事管理諮詢；

商業企業遷移；計算機錄入服務；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零

售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085210

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市羊貝香餐飲策劃管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區桂園街道紅寶路145號C座10層1002房 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；餐館；快餐館；流動飲食供應；假日野營住宿服務；旅遊房屋出租；

養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085275

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/23

[730] 申請人 Requerente : 廣州市合生元生物製品有限公司

   Biostime, Inc. (Guangzhou)

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州經濟技術開發區東區聯廣路187號

   No.187 Lianguang Road, East Area, Guangzhou Economic & Technological Development 

Zone, Guangzhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 魚肝油；人用藥；消毒劑；醫用及獸醫用細菌學研究製劑；微生物用營養物質；隱形眼鏡清潔

劑；醫用營養品；營養補充劑；嬰兒食品；嬰兒奶粉；殺寄生蟲劑；嬰兒尿褲；消毒棉；哺乳用

墊；牙用光潔劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085279

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/23

[730] 申請人 Requerente : 雲南鴻翔一心堂藥業（集團）股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市人民西路821號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人推銷；工商管理輔助；市場營銷；商業櫥窗佈

置；為零售目的在通訊媒體上展示商品；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；商

業專業諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示 

[210] 編號 N.º : N/085298

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/23
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[730] 申請人 Requerente : MCM Holding AG

 地址 Endereço : Bahnhofplatz, 6300 Zug, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos de sol; correntes para óculos (cordões); estojos para óculos; armações para óculos; 

estojos adaptados para telemóveis, telefones inteligentes, computadores tablet, computado-

res portáteis, leitores de MP3, máquinas fotográficas, aparelhos de sistemas de posiciona-

mento global (GPS).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085299

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/23

[730] 申請人 Requerente : MCM Holding AG

 地址 Endereço : Bahnhofplatz, 6300 Zug, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; instrumentos horológicos e 

cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085300

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/23

[730] 申請人 Requerente : MCM Holding AG

 地址 Endereço : Bahnhofplatz, 6300 Zug, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; papel para desenho; cartão; artigos de cartão; toalhas de papel; folhas de papel (ar-

tigos de papelaria); publicações impressas; fotografias; papel de embrulho; caixas de cartão 

ou papel; artigos de papelaria.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085301

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/23

[730] 申請人 Requerente : MCM Holding AG

 地址 Endereço : Bahnhofplatz, 6300 Zug, 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; sacos; baús e malas de viagem; sacos de viagem; mochi-

las; sacos desportivos; estojos para artigos de higiene pessoal; todos os produtos de couro, 

imitação de couro, plástico ou tecido; sombrinhas para golfe; pequenos artigos de couro, 

imitação de couro, plástico ou tecido tais como carteiras, bolsas, estojos para artigos cos-

méticos e maquilhagem, bolsas para o banco, carteiras com compartimentos para Bilhete 

de Identidade e moedas, sacos laváveis, porta-chaves; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengala; pele artificial; colares para cães e trelas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085302

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/23

[730] 申請人 Requerente : MCM Holding AG

 地址 Endereço : Bahnhofplatz, 6300 Zug, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; gravatas de pescoço; lenços de cabeça; cachecóis; cintos; lu-

vas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085366

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/24
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[730] 申請人 Requerente : Almirall, S.A.

 地址 Endereço : Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085367

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/24

[730] 申請人 Requerente : Almirall, S.A.

 地址 Endereço : Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para o tratamento de doenças respiratórias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085381

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : Moo Tong Medical Manufacturing Pte Ltd

 地址 Endereço : 80 Playfair Road, Kapo Factory Blk #07-08, Singapura 367998

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Medicamentos para uso humano; produtos farmacêuticos; drogas para uso médico; bálsa-

mos para uso médico; unguentos para uso farmacêutico; emplastros para uso médico; lini-

mentos; óleos medicinais; chás medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085382

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : Moo Tong Medical Manufacturing Pte Ltd

 地址 Endereço : 80 Playfair Road, Kapo Factory Blk #07-08, Singapura 367998

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : Medicamentos para uso humano; produtos farmacêuticos; drogas para uso médico; bálsa-

mos para uso médico; unguentos para uso farmacêutico; emplastros para uso médico; lini-

mentos; óleos medicinais; chás medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085386

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (com excepção dos motores para veículos ter-

restres); uniões e correias de transmissão (com excepção das transmissões para veículos 

terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os accionados manualmente; chocadeiras 

para ovos; máquinas de venda automática; impressoras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085387

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 : Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; unidades de 

montagem e de desmantelamento; leitores de códigos de barras; baterias e invólucros exter-

nos de baterias; carregadores de baterias e invólucros externos de carregadores de baterias; 

aparelhos de identificação biométrica; máquinas de calcular; câmaras; telemóveis e aces-

sórios; cabos coaxiais; dispositivos de comunicação, em geral, e respectivos componentes; 

interfaces de comunicação; cabos de computadores; equipamento para processamento de 

dados; transmissores e receptores de dados; máquinas de ditar; sistemas de captura e de 

processamento de imagem digital; painéis luminescentes; sistemas electrónicos e controla-

dos electronicamente, aparelhos e equipamento para monitorização, detecção, recepção, 

acumulação, processamento, descodificação, computação, reporte e transmissão de dados 

em códigos de barras; dispositivos electrónicos e portáteis de entrada de dados; conexões 

de alta velocidade para transferência de dados; localizadores GPS; leitores manuais de 
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auto-identificação; dispositivos de captura de imagem; instrumentos e contadores para me-

dição, sinalização e controlo; circuitos integrados; rede integrada de voz e dados que per-

mita sintonizar rádio sem fios em grandes áreas; cabo de interface; receptores de cabos de 

interface; equipamento e instrumentos de laboratório; leitores a laser; dispositivos de cap-

tura de imagens lineares e de imagem de área; leitores de cartões magnéticos codificados; 

leitores de bandas magnéticas; suportes magnéticos, ópticos e outros suportes de dados e 

respectivos acessórios; dispositivos de memória; modems; multiplexadores; dispositivos de 

rede de qualquer espécie; leitores ópticos; leitores ópticos e acessórios; assistentes pesso-

ais digitais (PDAs); fontes de alimentação e invólucros de fontes de alimentação; telas de 

projecção; leitores de identificação por radiofrequência; repetidores de rádio, consoles de 

controle e despacho; emissores-receptores de rádio e respectivo software; dispositivos de 

processamento remoto de dados; aparelhos e instrumentos científicos; cabos blindados e 

não blindados e ligações/tomadas; chips de silício; aparelhos de rádio de espectro alargado; 

dispositivos de telecomunicações em geral; telecopiadoras; telefones; dispositivos de servi-

ços de terminal; dispositivos de processamento de voz; dispositivos de comunicação VoIP; 

sistemas e sub-sistemas de comunicação sem fios; hardware e outras soluções informáticas 

para redes locais sem fios; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, foto-

gráficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (ins-

pecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente elétrica; apa-

relhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de regis-

to magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; máquinas de calcular; equipamento 

para processamento de dados; computadores; programas de computador (software); dispo-

sitivos de extinção de fogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085388

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Matérias colantes para papelaria ou para uso doméstico; artigos para encadernação; carto-

linas; instrumentos de escrita; artigos de escritório em papel; embalagens e rótulos; pincéis; 

material para pintar; papel; cartão; artigos em papel e cartão; papel e matérias plásticas 

para embalagem; fita de papel e respectivos acessórios; porta-lápis; baralhos de cartas; cli-

chés de impressão; caracteres de impressão; cartões perfurados e respectivos acessórios; 

produtos de impressão; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou para uso domés-

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

móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos); matérias plásti-

cas para embalagem (não incluídas noutras classes); clichés de impressão.



N.º 27 — 2-7-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10627

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085389

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 de documentos; pastas escolares; porta-moedas e carteiras; malas para todo o tipo 

de transporte; bolsas; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalas; couro e imitações do 

couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; couros; 

troncos; malas e maletas de viagem; chicotes; arreios; selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085390

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; camisolas; malhas; vestidos; saias; luvas; cintos; chapelaria; calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085391

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços informáticos; serviços de publicidade e de distribuição de prospectos publicitá-

rios; serviços de vendas por catálogo; serviços de vendas online; organização de exposições 

e de feiras com fins comerciais e promocionais; serviços a clientes, designadamente respon-

dendo a questões por eles colocadas quanto à movimentação das mercadorias, seja ele pres-

tado por via telefónica ou electrónica; serviços de relações públicas; serviços de vendas, 

nomeadamente pela disponibilização de informação de origem ou informação técnica, por 

parte de fornecedores independentes de software, associada à venda de sistemas de captura 

de dados de códigos de barras, de software e hardware; publicidade; gestão de negócios co-

merciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085392

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 prestados em relação com contratos de seguros; serviços de 

locação financeira; serviços de agências imobiliárias; serviços de avaliação e valorização 

imobiliária; serviços de mediação imobiliária; serviços de garantia prestados em produtos 

para mobilidade empresarial; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085393

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Recolha de baterias usadas para eliminação autorizada; prestação de informação online 

relacionada com reparação ou instalação; aluguer e/ou instalação e operacionalização de 

aparelhos eléctricos, electrónicos ou ópticos; serviços de sintonização de rádio; construção; 

reparação; serviços de instalação.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085394

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação; comunicações através de terminais de computador; serviços in-

formáticos, nomeadamente fornecendo servidores em redes de comunicação entre compu-

tadores, concebendo e implementando soluções para outras redes locais sem fios, sistemas 

integrais de computação móvel (end-to-end) e sistemas informáticos (hardware e software) 

para captura, movimentação e gestão de dados; prestação de informação técnica relativa às 

características e interoperabilidade do software de fornecido por terceiros; telecomunica-

ções.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085395

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de manuais online contendo informação de apoio técnico a equipamento 

electrónico; educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085396

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.
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 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria, instalação, manutenção e reparação relacionados com computado-

res, programas de computador, processos controlados por computador e com sistemas in-

formáticos; serviços de consultoria e de concepção de dispositivos de identificação pessoal, 

de sistemas de reconhecimento de voz e de posicionamento global, de sistemas de identi-

ficação por radiofrequência e de concepção de redes telefónicas móveis; serviços de con-

cepção personalizada, de desenvolvimento, fabrico, consultoria, instalação, manutenção e 

reparação relacionados com transmissão de dados, com sistemas de recepção e gestão, de 

comunicação, de sistemas de transporte e movimentação de produtos, captura de imagem 

digital e sistemas de processamento; serviços de instalação e de inspecção local, serviços 

de consultoria, concepção e integração de redes móveis, de gestão de dados, RFID e outros 

dispositivos de detecção (sensores), de optimização de redes RFID e de optimização local; 

serviços de consultoria, instalação, manutenção, reparação e de apoio ao cliente em redes 

móveis, redes informáticas, redes locais sem fios, na gestão de dados, na aquisição e proces-

samento de dados electrónicos, em hardware para sistemas de compras, aparelhos, disposi-

tivos ópticos, em sistemas de localização orientada por GPS e em sistemas informatizados 

de orientação, transmissores, receptores e comunicação em geral; aluguer de computado-

res, de hardware, software, aparelhos eléctricos, electrónicos ou ópticos e de equipamento 

de comunicação de dados; serviços de recolha de dados sem fios e de computação móvel a 

partir da aquisição de licenças para o uso de hardware e software; disponibilização de web-

site para dar a conhecer produtos a clientes, prestar informação sobre os mesmos e sobre o 

histórico dos respectivos serviços; serviços de Plataforma na modalidade de Serviços (PaaS), 

nomeadamente gestão de alojamentos web para utilização por terceiros no desenvolvimen-

to de aplicações informáticas para smartphones; prestação de serviços de redes sociais na 

internet; prestação de informação técnica relativa às características e interoperabilidade 

do software fornecido por terceiros; investigação e desenvolvimento de software; serviços 

de consultoria técnica, de concepção e serviços associados para a transmissão, recepção, 

visualização, actualização e gestão de dados, inventariação e movimentação de material, 

armazenamento e recuperação, envio e recepção, encomendas, separação de pedidos e con-

tagem dos ciclos das encomendas, gestão e controlo de activos, aplicações móveis de gestão 

da relação com clientes, compra de bilhetes por telemóvel, processamento de pagamentos, 

recolha e verificação de dados pessoais de identificação, reconhecimento de voz, despacho 

e planeamento, recolha de dados em geral, manutenção de equipamento, break-fix e repa-

ração, localização orientada por GPS e radiogoniometria; serviços de consultoria técnica 

na área dos sistemas de captura de dados de códigos de barras, do software e do hardware; 

serviços de consultoria técnica e de apoio à concepção e desenvolvimento de telemóveis 

modulares personalizados ou de computadores fixos e PDAs em plataforma de hardware; 

serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles 

referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

computadores e de programas de computadores.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085397

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (com excepção dos motores para veículos ter-

restres); uniões e correias de transmissão (com excepção das transmissões para veículos 

terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os accionados manualmente; chocadeiras 

para ovos; máquinas de venda automática; impressoras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085398

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 : Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; unidades de 

montagem e de desmantelamento; leitores de códigos de barras; baterias e invólucros exter-

nos de baterias; carregadores de baterias e invólucros externos de carregadores de baterias; 

aparelhos de identificação biométrica; máquinas de calcular; câmaras; telemóveis e aces-

sórios; cabos coaxiais; dispositivos de comunicação, em geral, e respectivos componentes; 

interfaces de comunicação; cabos de computadores; equipamento para processamento de 

dados; transmissores e receptores de dados; máquinas de ditar; sistemas de captura e de 

processamento de imagem digital; painéis luminescentes; sistemas electrónicos e controla-

dos electronicamente, aparelhos e equipamento para monitorização, detecção, recepção, 

acumulação, processamento, descodificação, computação, reporte e transmissão de dados 

em códigos de barras; dispositivos electrónicos e portáteis de entrada de dados; conexões 

de alta velocidade para transferência de dados; localizadores GPS; leitores manuais de 

auto-identificação; dispositivos de captura de imagem; instrumentos e contadores para me-

dição, sinalização e controlo; circuitos integrados; rede integrada de voz e dados que per-

mita sintonizar rádio sem fios em grandes áreas; cabo de interface; receptores de cabos de 

interface; equipamento e instrumentos de laboratório; leitores a laser; dispositivos de cap-

tura de imagens lineares e de imagem de área; leitores de cartões magnéticos codificados; 

leitores de bandas magnéticas; suportes magnéticos, ópticos e outros suportes de dados e 

respectivos acessórios; dispositivos de memória; modems; multiplexadores; dispositivos de 

rede de qualquer espécie; leitores ópticos; leitores ópticos e acessórios; assistentes pesso-



10632 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2014 年 7 月 2 日

ais digitais (PDAs); fontes de alimentação e invólucros de fontes de alimentação; telas de 

projecção; leitores de identificação por radiofrequência; repetidores de rádio, consoles de 

controle e despacho; emissores-receptores de rádio e respectivo software; dispositivos de 

processamento remoto de dados; aparelhos e instrumentos científicos; cabos blindados e 

não blindados e ligações/tomadas; chips de silício; aparelhos de rádio de espectro alargado; 

dispositivos de telecomunicações em geral; telecopiadoras; telefones; dispositivos de servi-

ços de terminal; dispositivos de processamento de voz; dispositivos de comunicação VoIP; 

sistemas e sub-sistemas de comunicação sem fios; hardware e outras soluções informáticas 

para redes locais sem fios; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fo-

tográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo 

(inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente elétrica; apa-

relhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de regis-

to magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; máquinas de calcular; equipamento 

para processamento de dados; computadores; programas de computador (software); dispo-

sitivos de extinção de fogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085399

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Matérias colantes para papelaria ou para uso doméstico; artigos para encadernação; carto-

linas; instrumentos de escrita; artigos de escritório em papel; embalagens e rótulos; pincéis; 

material para pintar; papel; cartão; artigos em papel e cartão; papel e matérias plásticas 

para embalagem; fita de papel e respectivos acessórios; porta-lápis; baralhos de cartas; cli-

chés de impressão; caracteres de impressão; cartões perfurados e respectivos acessórios; 

produtos de impressão; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou para uso domés-

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

móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos); matérias plásti-

cas para embalagem (não incluídas noutras classes); clichés de impressão.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085400

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 de documentos; pastas escolares; porta-moedas e carteiras; malas para todo o tipo 

de transporte; bolsas; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalas; couro e imitações do 

couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; couros; 

troncos; malas e maletas de viagem; chicotes; arreios; selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085401

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; camisolas; malhas; vestidos; saias; luvas; cintos; chapelaria; calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085402

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Serviços informáticos; serviços de publicidade e de distribuição de prospectos publicitá-

rios; serviços de vendas por catálogo; serviços de vendas online; organização de exposições 

e de feiras com fins comerciais e promocionais; serviços a clientes, designadamente respon-

dendo a questões por eles colocadas quanto à movimentação das mercadorias, seja ele pres-

tado por via telefónica ou electrónica; serviços de relações públicas; serviços de vendas, 

nomeadamente pela disponibilização de informação de origem ou informação técnica, por 

parte de fornecedores independentes de software, associada à venda de sistemas de captura 

de dados de códigos de barras, de software e hardware; publicidade; gestão de negócios co-

merciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085403

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 prestados em relação com contratos de seguros; serviços de 

locação financeira; serviços de agências imobiliárias; serviços de avaliação e valorização 

imobiliária; serviços de mediação imobiliária; serviços de garantia prestados em produtos 

para mobilidade empresarial; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085404

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Recolha de baterias usadas para eliminação autorizada; prestação de informação online 

relacionada com reparação ou instalação; aluguer e/ou instalação e operacionalização de 
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aparelhos eléctricos, electrónicos ou ópticos; serviços de sintonização de rádio; construção; 

reparação; serviços de instalação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085405

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação; comunicações através de terminais de computador; serviços in-

formáticos, nomeadamente fornecendo servidores em redes de comunicação entre compu-

tadores, concebendo e implementando soluções para outras redes locais sem fios, sistemas 

integrais de computação móvel (end-to-end) e sistemas informáticos (hardware e software) 

para captura, movimentação e gestão de dados; prestação de informação técnica relativa às 

características e interoperabilidade do software de fornecido por terceiros; telecomunica-

ções.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085406

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de manuais online contendo informação de apoio técnico a equipamento 

electrónico; educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085407

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria, instalação, manutenção e reparação relacionados com computado-

res, programas de computador, processos controlados por computador e com sistemas in-

formáticos; serviços de consultoria e de concepção de dispositivos de identificação pessoal, 

de sistemas de reconhecimento de voz e de posicionamento global, de sistemas de identi-

ficação por radiofrequência e de concepção de redes telefónicas móveis; serviços de con-

cepção personalizada, de desenvolvimento, fabrico, consultoria, instalação, manutenção e 

reparação relacionados com transmissão de dados, com sistemas de recepção e gestão, de 

comunicação, de sistemas de transporte e movimentação de produtos, captura de imagem 

digital e sistemas de processamento; serviços de instalação e de inspecção local, serviços 

de consultoria, concepção e integração de redes móveis, de gestão de dados, RFID e outros 

dispositivos de detecção (sensores), de optimização de redes RFID e de optimização local; 

serviços de consultoria, instalação, manutenção, reparação e de apoio ao cliente em redes 

móveis, redes informáticas, redes locais sem fios, na gestão de dados, na aquisição e proces-

samento de dados electrónicos, em hardware para sistemas de compras, aparelhos, disposi-

tivos ópticos, em sistemas de localização orientada por GPS e em sistemas informatizados 

de orientação, transmissores, receptores e comunicação em geral; aluguer de computado-

res, de hardware, software, aparelhos eléctricos, electrónicos ou ópticos e de equipamento 

de comunicação de dados; serviços de recolha de dados sem fios e de computação móvel a 

partir da aquisição de licenças para o uso de hardware e software; disponibilização de web-

site para dar a conhecer produtos a clientes, prestar informação sobre os mesmos e sobre o 

histórico dos respectivos serviços; serviços de Plataforma na modalidade de Serviços (PaaS), 

nomeadamente gestão de alojamentos web para utilização por terceiros no desenvolvimen-

to de aplicações informáticas para smartphones; prestação de serviços de redes sociais na 

internet; prestação de informação técnica relativa às características e interoperabilidade 

do software fornecido por terceiros; investigação e desenvolvimento de software; serviços 

de consultoria técnica, de concepção e serviços associados para a transmissão, recepção, 

visualização, actualização e gestão de dados, inventariação e movimentação de material, 

armazenamento e recuperação, envio e recepção, encomendas, separação de pedidos e con-

tagem dos ciclos das encomendas, gestão e controlo de activos, aplicações móveis de gestão 

da relação com clientes, compra de bilhetes por telemóvel, processamento de pagamentos, 

recolha e verificação de dados pessoais de identificação, reconhecimento de voz, despacho 

e planeamento, recolha de dados em geral, manutenção de equipamento, break-fix e repa-
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ração, localização orientada por GPS e radiogoniometria; serviços de consultoria técnica 

na área dos sistemas de captura de dados de códigos de barras, do software e do hardware; 

serviços de consultoria técnica e de apoio à concepção e desenvolvimento de telemóveis 

modulares personalizados ou de computadores fixos e PDAs em plataforma de hardware; 

serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles 

referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

computadores e de programas de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085408

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (com excepção dos motores para veículos ter-

restres); uniões e correias de transmissão (com excepção das transmissões para veículos 

terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os accionados manualmente; chocadeiras 

para ovos; máquinas de venda automática; impressoras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085409

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 : Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; unidades de 

montagem e de desmantelamento; leitores de códigos de barras; baterias e invólucros exter-

nos de baterias; carregadores de baterias e invólucros externos de carregadores de baterias; 

aparelhos de identificação biométrica; máquinas de calcular; câmaras; telemóveis e aces-

sórios; cabos coaxiais; dispositivos de comunicação, em geral, e respectivos componentes; 
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interfaces de comunicação; cabos de computadores; equipamento para processamento de 

dados; transmissores e receptores de dados; máquinas de ditar; sistemas de captura e de 

processamento de imagem digital; painéis luminescentes; sistemas electrónicos e controla-

dos electronicamente, aparelhos e equipamento para monitorização, detecção, recepção, 

acumulação, processamento, descodificação, computação, reporte e transmissão de dados 

em códigos de barras; dispositivos electrónicos e portáteis de entrada de dados; conexões 

de alta velocidade para transferência de dados; localizadores GPS; leitores manuais de 

auto-identificação; dispositivos de captura de imagem; instrumentos e contadores para me-

dição, sinalização e controlo; circuitos integrados; rede integrada de voz e dados que per-

mita sintonizar rádio sem fios em grandes áreas; cabo de interface; receptores de cabos de 

interface; equipamento e instrumentos de laboratório; leitores a laser; dispositivos de cap-

tura de imagens lineares e de imagem de área; leitores de cartões magnéticos codificados; 

leitores de bandas magnéticas; suportes magnéticos, ópticos e outros suportes de dados e 

respectivos acessórios; dispositivos de memória; modems; multiplexadores; dispositivos de 

rede de qualquer espécie; leitores ópticos; leitores ópticos e acessórios; assistentes pesso-

ais digitais (PDAs); fontes de alimentação e invólucros de fontes de alimentação; telas de 

projecção; leitores de identificação por radiofrequência; repetidores de rádio, consoles de 

controle e despacho; emissores-receptores de rádio e respectivo software; dispositivos de 

processamento remoto de dados; aparelhos e instrumentos científicos; cabos blindados e 

não blindados e ligações/tomadas; chips de silício; aparelhos de rádio de espectro alargado; 

dispositivos de telecomunicações em geral; telecopiadoras; telefones; dispositivos de servi-

ços de terminal; dispositivos de processamento de voz; dispositivos de comunicação VoIP; 

sistemas e sub-sistemas de comunicação sem fios; hardware e outras soluções informáticas 

para redes locais sem fios; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fo-

tográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo 

(inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente elétrica; apa-

relhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de regis-

to magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; máquinas de calcular; equipamento 

para processamento de dados; computadores; programas de computador (software); dispo-

sitivos de extinção de fogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085410

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Matérias colantes para papelaria ou para uso doméstico; artigos para encadernação; carto-

linas; instrumentos de escrita; artigos de escritório em papel; embalagens e rótulos; pincéis; 
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material para pintar; papel; cartão; artigos em papel e cartão; papel e matérias plásticas 

para embalagem; fita de papel e respectivos acessórios; porta-lápis; baralhos de cartas; cli-

chés de impressão; caracteres de impressão; cartões perfurados e respectivos acessórios; 

produtos de impressão; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou para uso domés-

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

móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos); matérias plásti-

cas para embalagem (não incluídas noutras classes); clichés de impressão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085411

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 de documentos; pastas escolares; porta-moedas e carteiras; malas para todo o tipo 

de transporte; bolsas; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalas; couro e imitações do 

couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; couros; 

troncos; malas e maletas de viagem; chicotes; arreios; selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085412

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; camisolas; malhas; vestidos; saias; luvas; cintos; chapelaria; calçado.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085413

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 informáticos; serviços de publicidade e de distribuição de prospectos publicitá-

rios; serviços de vendas por catálogo; serviços de vendas online; organização de exposições 

e de feiras com fins comerciais e promocionais; serviços a clientes, designadamente respon-

dendo a questões por eles colocadas quanto à movimentação das mercadorias, seja ele pres-

tado por via telefónica ou electrónica; serviços de relações públicas; serviços de vendas, 

nomeadamente pela disponibilização de informação de origem ou informação técnica, por 

parte de fornecedores independentes de software, associada à venda de sistemas de captura 

de dados de códigos de barras, de software e hardware; publicidade; gestão de negócios co-

merciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085414

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 prestados em relação com contratos de seguros; serviços de 

locação financeira; serviços de agências imobiliárias; serviços de avaliação e valorização 

imobiliária; serviços de mediação imobiliária; serviços de garantia prestados em produtos 

para mobilidade empresarial; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085415

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.
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 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Recolha de baterias usadas para eliminação autorizada; prestação de informação online 

relacionada com reparação ou instalação; aluguer e/ou instalação e operacionalização de 

aparelhos eléctricos, electrónicos ou ópticos; serviços de sintonização de rádio; construção; 

reparação; serviços de instalação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085416

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação; comunicações através de terminais de computador; serviços in-

formáticos, nomeadamente fornecendo servidores em redes de comunicação entre compu-

tadores, concebendo e implementando soluções para outras redes locais sem fios, sistemas 

integrais de computação móvel (end-to-end) e sistemas informáticos (hardware e software) 

para captura, movimentação e gestão de dados; prestação de informação técnica relativa às 

características e interoperabilidade do software de fornecido por terceiros; telecomunica-

ções.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085417

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de manuais online contendo informação de apoio técnico a equipamento 

electrónico; educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085418

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria, instalação, manutenção e reparação relacionados com computado-

res, programas de computador, processos controlados por computador e com sistemas in-

formáticos; serviços de consultoria e de concepção de dispositivos de identificação pessoal, 

de sistemas de reconhecimento de voz e de posicionamento global, de sistemas de identi-

ficação por radiofrequência e de concepção de redes telefónicas móveis; serviços de con-

cepção personalizada, de desenvolvimento, fabrico, consultoria, instalação, manutenção e 

reparação relacionados com transmissão de dados, com sistemas de recepção e gestão, de 

comunicação, de sistemas de transporte e movimentação de produtos, captura de imagem 

digital e sistemas de processamento; serviços de instalação e de inspecção local, serviços 

de consultoria, concepção e integração de redes móveis, de gestão de dados, RFID e outros 

dispositivos de detecção (sensores), de optimização de redes RFID e de optimização local; 

serviços de consultoria, instalação, manutenção, reparação e de apoio ao cliente em redes 

móveis, redes informáticas, redes locais sem fios, na gestão de dados, na aquisição e proces-

samento de dados electrónicos, em hardware para sistemas de compras, aparelhos, disposi-

tivos ópticos, em sistemas de localização orientada por GPS e em sistemas informatizados 

de orientação, transmissores, receptores e comunicação em geral; aluguer de computado-

res, de hardware, software, aparelhos eléctricos, electrónicos ou ópticos e de equipamento 

de comunicação de dados; serviços de recolha de dados sem fios e de computação móvel a 

partir da aquisição de licenças para o uso de hardware e software; disponibilização de web-

site para dar a conhecer produtos a clientes, prestar informação sobre os mesmos e sobre o 

histórico dos respectivos serviços; serviços de Plataforma na modalidade de Serviços (PaaS), 

nomeadamente gestão de alojamentos web para utilização por terceiros no desenvolvimen-

to de aplicações informáticas para smartphones; prestação de serviços de redes sociais na 

internet; prestação de informação técnica relativa às características e interoperabilidade 

do software fornecido por terceiros; investigação e desenvolvimento de software; serviços 

de consultoria técnica, de concepção e serviços associados para a transmissão, recepção, 

visualização, actualização e gestão de dados, inventariação e movimentação de material, 

armazenamento e recuperação, envio e recepção, encomendas, separação de pedidos e con-

tagem dos ciclos das encomendas, gestão e controlo de activos, aplicações móveis de gestão 

da relação com clientes, compra de bilhetes por telemóvel, processamento de pagamentos, 

recolha e verificação de dados pessoais de identificação, reconhecimento de voz, despacho 

e planeamento, recolha de dados em geral, manutenção de equipamento, break-fix e repa-

ração, localização orientada por GPS e radiogoniometria; serviços de consultoria técnica 

na área dos sistemas de captura de dados de códigos de barras, do software e do hardware; 
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serviços de consultoria técnica e de apoio à concepção e desenvolvimento de telemóveis 

modulares personalizados ou de computadores fixos e PDAs em plataforma de hardware; 

serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles 

referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

computadores e de programas de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085419

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (com excepção dos motores para veículos ter-

restres); uniões e correias de transmissão (com excepção das transmissões para veículos 

terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os accionados manualmente; chocadeiras 

para ovos; máquinas de venda automática; impressoras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085420

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 : Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; unidades de 

montagem e de desmantelamento; leitores de códigos de barras; baterias e invólucros exter-

nos de baterias; carregadores de baterias e invólucros externos de carregadores de baterias; 

aparelhos de identificação biométrica; máquinas de calcular; câmaras; telemóveis e aces-

sórios; cabos coaxiais; dispositivos de comunicação, em geral, e respectivos componentes; 

interfaces de comunicação; cabos de computadores; equipamento para processamento de 

dados; transmissores e receptores de dados; máquinas de ditar; sistemas de captura e de 

processamento de imagem digital; painéis luminescentes; sistemas electrónicos e controla-

dos electronicamente, aparelhos e equipamento para monitorização, detecção, recepção, 
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acumulação, processamento, descodificação, computação, reporte e transmissão de dados 

em códigos de barras; dispositivos electrónicos e portáteis de entrada de dados; conexões 

de alta velocidade para transferência de dados; localizadores GPS; leitores manuais de 

auto-identificação; dispositivos de captura de imagem; instrumentos e contadores para me-

dição, sinalização e controlo; circuitos integrados; rede integrada de voz e dados que per-

mita sintonizar rádio sem fios em grandes áreas; cabo de interface; receptores de cabos de 

interface; equipamento e instrumentos de laboratório; leitores a laser; dispositivos de cap-

tura de imagens lineares e de imagem de área; leitores de cartões magnéticos codificados; 

leitores de bandas magnéticas; suportes magnéticos, ópticos e outros suportes de dados e 

respectivos acessórios; dispositivos de memória; modems; multiplexadores; dispositivos de 

rede de qualquer espécie; leitores ópticos; leitores ópticos e acessórios; assistentes pesso-

ais digitais (PDAs); fontes de alimentação e invólucros de fontes de alimentação; telas de 

projecção; leitores de identificação por radiofrequência; repetidores de rádio, consoles de 

controle e despacho; emissores-receptores de rádio e respectivo software; dispositivos de 

processamento remoto de dados; aparelhos e instrumentos científicos; cabos blindados e 

não blindados e ligações/tomadas; chips de silício; aparelhos de rádio de espectro alargado; 

dispositivos de telecomunicações em geral; telecopiadoras; telefones; dispositivos de servi-

ços de terminal; dispositivos de processamento de voz; dispositivos de comunicação VoIP; 

sistemas e sub-sistemas de comunicação sem fios; hardware e outras soluções informáticas 

para redes locais sem fios; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fo-

tográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo 

(inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente elétrica; apa-

relhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de regis-

to magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; máquinas de calcular; equipamento 

para processamento de dados; computadores; programas de computador (software); dispo-

sitivos de extinção de fogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085421

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Matérias colantes para papelaria ou para uso doméstico; artigos para encadernação; carto-

linas; instrumentos de escrita; artigos de escritório em papel; embalagens e rótulos; pincéis; 

material para pintar; papel; cartão; artigos em papel e cartão; papel e matérias plásticas 

para embalagem; fita de papel e respectivos acessórios; porta-lápis; baralhos de cartas; cli-

chés de impressão; caracteres de impressão; cartões perfurados e respectivos acessórios; 

produtos de impressão; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou para uso domés-
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tico; material para artistas; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção de 

móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos); matérias plásti-

cas para embalagem (não incluídas noutras classes); clichés de impressão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085422

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 de documentos; pastas escolares; porta-moedas e carteiras; malas para todo o tipo 

de transporte; bolsas; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalas; couro e imitações do 

couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; couros; 

troncos; malas e maletas de viagem; chicotes; arreios; selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085423

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; camisolas; malhas; vestidos; saias; luvas; cintos; chapelaria; calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085424

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.
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 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 informáticos; serviços de publicidade e de distribuição de prospectos publicitá-

rios; serviços de vendas por catálogo; serviços de vendas online; organização de exposições 

e de feiras com fins comerciais e promocionais; serviços a clientes, designadamente respon-

dendo a questões por eles colocadas quanto à movimentação das mercadorias, seja ele pres-

tado por via telefónica ou electrónica; serviços de relações públicas; serviços de vendas, 

nomeadamente pela disponibilização de informação de origem ou informação técnica, por 

parte de fornecedores independentes de software, associada à venda de sistemas de captura 

de dados de códigos de barras, de software e hardware; publicidade; gestão de negócios co-

merciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085425

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated 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 prestados em relação com contratos de seguros; serviços de 

locação financeira; serviços de agências imobiliárias; serviços de avaliação e valorização 

imobiliária; serviços de mediação imobiliária; serviços de garantia prestados em produtos 

para mobilidade empresarial; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085426

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Recolha de baterias usadas para eliminação autorizada; prestação de informação online 

relacionada com reparação ou instalação; aluguer e/ou instalação e operacionalização de 
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aparelhos eléctricos, electrónicos ou ópticos; serviços de sintonização de rádio; construção; 

reparação; serviços de instalação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085427

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação; comunicações através de terminais de computador; serviços in-

formáticos, nomeadamente fornecendo servidores em redes de comunicação entre compu-

tadores, concebendo e implementando soluções para outras redes locais sem fios, sistemas 

integrais de computação móvel (end-to-end) e sistemas informáticos (hardware e software) 

para captura, movimentação e gestão de dados; prestação de informação técnica relativa às 

características e interoperabilidade do software de fornecido por terceiros; telecomunica-

ções.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085428

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de manuais online contendo informação de apoio técnico a equipamento 

electrónico; educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085429

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25
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[730] 申請人 Requerente : ZIH公司

   ZIH CORP.

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   Suite 500, 475 Half Day Road, Lincolnshire, Illinois 60069, United Stated Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria, instalação, manutenção e reparação relacionados com computado-

res, programas de computador, processos controlados por computador e com sistemas in-

formáticos; serviços de consultoria e de concepção de dispositivos de identificação pessoal, 

de sistemas de reconhecimento de voz e de posicionamento global, de sistemas de identi-

ficação por radiofrequência e de concepção de redes telefónicas móveis; serviços de con-

cepção personalizada, de desenvolvimento, fabrico, consultoria, instalação, manutenção e 

reparação relacionados com transmissão de dados, com sistemas de recepção e gestão, de 

comunicação, de sistemas de transporte e movimentação de produtos, captura de imagem 

digital e sistemas de processamento; serviços de instalação e de inspecção local, serviços 

de consultoria, concepção e integração de redes móveis, de gestão de dados, RFID e outros 

dispositivos de detecção (sensores), de optimização de redes RFID e de optimização local; 

serviços de consultoria, instalação, manutenção, reparação e de apoio ao cliente em redes 

móveis, redes informáticas, redes locais sem fios, na gestão de dados, na aquisição e proces-

samento de dados electrónicos, em hardware para sistemas de compras, aparelhos, disposi-

tivos ópticos, em sistemas de localização orientada por GPS e em sistemas informatizados 

de orientação, transmissores, receptores e comunicação em geral; aluguer de computado-

res, de hardware, software, aparelhos eléctricos, electrónicos ou ópticos e de equipamento 

de comunicação de dados; serviços de recolha de dados sem fios e de computação móvel a 

partir da aquisição de licenças para o uso de hardware e software; disponibilização de web-

site para dar a conhecer produtos a clientes, prestar informação sobre os mesmos e sobre o 

histórico dos respectivos serviços; serviços de Plataforma na modalidade de Serviços (PaaS), 

nomeadamente gestão de alojamentos web para utilização por terceiros no desenvolvimen-

to de aplicações informáticas para smartphones; prestação de serviços de redes sociais na 

internet; prestação de informação técnica relativa às características e interoperabilidade 

do software fornecido por terceiros; investigação e desenvolvimento de software; serviços 

de consultoria técnica, de concepção e serviços associados para a transmissão, recepção, 

visualização, actualização e gestão de dados, inventariação e movimentação de material, 

armazenamento e recuperação, envio e recepção, encomendas, separação de pedidos e con-

tagem dos ciclos das encomendas, gestão e controlo de activos, aplicações móveis de gestão 

da relação com clientes, compra de bilhetes por telemóvel, processamento de pagamentos, 

recolha e verificação de dados pessoais de identificação, reconhecimento de voz, despacho 

e planeamento, recolha de dados em geral, manutenção de equipamento, break-fix e repa-

ração, localização orientada por GPS e radiogoniometria; serviços de consultoria técnica 

na área dos sistemas de captura de dados de códigos de barras, do software e do hardware; 

serviços de consultoria técnica e de apoio à concepção e desenvolvimento de telemóveis 

modulares personalizados ou de computadores fixos e PDAs em plataforma de hardware; 

serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles 

referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

computadores e de programas de computadores.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085447

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/28

[730] 申請人 Requerente : Ducasse Developpement SA

 地址 Endereço : 97 rue Royale, 1000 Bruxelles, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館服務，酒吧，餐飲服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085448

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/28

[730] 申請人 Requerente : Kawai Musical Instruments Manufacturing Co., Ltd.

 地址 Endereço : No. 200, Terajima-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷品；文具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085449

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/28

[730] 申請人 Requerente : Kawai Musical Instruments Manufacturing Co., Ltd.

 地址 Endereço : No. 200, Terajima-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 與藝術、工藝、體育或常識有關的教育及培訓服務；安排、舉辦及組織研討會；提供電子出版

物；文獻及記錄片資料的參考圖書館服務；書籍出版；策劃或安排電影放映、表演、戲劇或音樂

表演；現場表演及演出；戲劇指導或演出；音樂表演及演出；教育、文化、娛樂及體育方面的錄

影帶製作（不包括電影、收音機或電視節目、宣傳及廣告）；提供錄音室或錄影室服務；提供體

育設施；提供有關電影、表演、戲劇、音樂或教育培訓設施；樂器出租；書籍出租；唱片或錄音

帶出租；錄影帶出租；語言詮譯；翻譯。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085450

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/28

[730] 申請人 Requerente : Seed Co., Ltd.

 地址 Endereço : 40-2 Hongo 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 隱形眼鏡；隱形眼鏡盒及載隱形眼鏡的容器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085451

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/28

[730] 申請人 Requerente : Seed Co., Ltd.

 地址 Endereço : 40-2 Hongo 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 隱形眼鏡；隱形眼鏡盒及載隱形眼鏡的容器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085452

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/28

[730] 申請人 Requerente : Seed Co., Ltd.

 地址 Endereço : 40-2 Hongo 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 隱形眼鏡；隱形眼鏡盒及載隱形眼鏡的容器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085453

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/28

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Quality First (Quality First Co., Ltd.)

 地址 Endereço : Level 28 Shinagawa Intercity Tower, 2-15-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-6028, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : 肥皂；化妝品；面膜；卸妝製劑；潔面乳；化妝水（護膚液）；精華液（美容精華）；潤膚乳；化妝

霜；防紫外線化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085607

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : 許宏毅 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市陳埭鎮橫坂村將軍路30號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；洗面奶；洗髮液；牙膏；香料；洗衣粉；香；空氣芳香劑；鞋蠟；動物用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085608

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : 許宏毅 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市陳埭鎮橫坂村將軍路30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；複印機（照相、靜電、熱）；電子日程表、電子記事器；電子防盜裝置；太陽鏡；唱片；照

相機（攝影）；視聽教學儀器；電線；電池；耳塞機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085609

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : 許宏毅 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市陳埭鎮橫坂村將軍路30號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；貴重金屬盒；瑪瑙；項鏈（首飾）；領帶夾；寶石；手錶；原子鐘；玉

雕首飾；翡翠。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085610

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : 許宏毅 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市陳埭鎮橫坂村將軍路30號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 仿皮革；錢包（錢夾）；旅行包；運動包；傢俱用皮裝飾；傘；登山杖；馬具配件；公文包；背包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085611

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : 許宏毅 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市陳埭鎮橫坂村將軍路30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；嬰兒全套衣；游泳衣；足球鞋；鞋；帽；襪；圍巾；領帶；皮帶（服飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085612

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : 許宏毅 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市陳埭鎮橫坂村將軍路30號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理諮詢；替他人推銷；人事管理諮詢；進出口代理；開發票；會計；自動售貨機出

租；尋找贊助；戶外廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085613

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : 許宏毅 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市陳埭鎮橫坂村將軍路30號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；茶館；提供野營場地設施；會議室出租；養老院；日間托兒

所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；酒吧服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085614

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : 咖發株式會社

   KAFFAINT CO., LTD.

 地址 Endereço : 韓國首爾江南區論峴路71，10賽米特大廈5層

   Summit Bldg. 5th Floor, 10, Nonhyeon-ro 71-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；速溶咖啡；咖啡代用品（人造咖啡或作為咖啡使用的植物製劑）；咖啡糖漿（濃縮咖

啡）；咖啡飲料；可可；巧克力飲料；加奶咖啡飲料；經烘過的咖啡豆；研磨咖啡豆；未烘過的咖

啡；咖啡調味香料；攪稠奶油製劑；茶飲料；食用芳香劑；紅茶（英式紅茶）；沙司；包糖衣的咖

啡豆；食物用糖；天然增甜劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色，黑色，如圖所示。 

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

2014/02/18 40-2014-0011095 南韓 Coreia do Sul

[210] 編號 N.º : N/085615

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : 咖發株式會社

   KAFFAINT CO., LTD.

 地址 Endereço : 韓國首爾江南區論峴路71，10賽米特大廈5層

   Summit Bldg. 5th Floor, 10, Nonhyeon-ro 71-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；速溶咖啡；咖啡代用品（人造咖啡或作為咖啡使用的植物製劑）；咖啡糖漿（濃縮咖

啡）；咖啡飲料；可可；巧克力飲料；加奶咖啡飲料；經烘過的咖啡豆；研磨咖啡豆；未烘過的咖

啡；咖啡調味香料；攪稠奶油製劑；茶飲料；食用芳香劑；香草（香味調料）；沙司；包糖衣的咖

啡豆；食物用糖；天然增甜劑。  

[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

2014/02/18 40-2014-0011090 南韓 Coreia do Sul

[210] 編號 N.º : N/085616

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : SALM S.A.S.

 地址 Endereço : 5 Rue Clemenceau 68660 LIEPVRE France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 畫框；非金屬筐；木或塑料梯；鏡子（玻璃鏡）；傢俱；傢俱用非金屬附件；非金屬的衣服掛鉤；

毛巾櫥（傢俱）；擱物架（傢俱）；非金屬盤；手推車（傢俱）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，灰色，黑色，如圖所示。 

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

2014/03/14 302925630 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/085657

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : Maglificio Chiemar S.r.l.

 地址 Endereço : Via Privata 3. 12061 Carru (CN), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 針織衣物，緊身套衫，毛衣，襯衫，女裝襯衫，汗衫，裙子，短褲，褲子，外套（夾克），毛衣，大

衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085658

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : Suzuki Motor Corporation

 地址 Endereço : 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車，汽車引擎，電單車，全地形車；以上產品的零件及配件。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085660

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : Tiger Airways Holdings Limited

 地址 Endereço : 17 Changi Business Park Central 1, #04-06/09 Honeywell Building, Singapore 486073

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 與空中運輸及特許經營有關的商業管理服務；與空中運輸及特許經營有關的商業經營服務；與

空中運輸及特許經管有關的商業顧問及諮詢服務；直接郵件廣告；商業顧問及商業管理服務；

廣告服務；貨品展示服務；廣告宣傳；市場營銷及推銷服務，市場分析及調查；出入口代理服

務；替他人採購（替其他企業購買商品）；櫥窗佈置；與上述有關的顧問及諮詢服務；透過電腦

數據庫或環球電訊網絡在線上提供所有上述服務；為第三者利益而匯集多種類產品，使顧客能

夠在商店、飛機上、或透過郵寄或其他電訊方式購的貨品總目錄、或透過全球通訊網絡網站上

的貨品總目錄觀看及購買這些物品；郵件列表匯編；透過郵遞、電話及其他通訊各電訊方式的

訂購服務（替他人）；全包含於第35類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085661

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : Tiger Airways Holdings Limited

 地址 Endereço : 17 Changi Business Park Central 1, #04-06/09 Honeywell Building, Singapore 486073

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 空中運輸服務；遊客詢問處和旅行社服務；包價旅遊服務；旅行訂位、預訂或資訊服務；旅遊資

訊；航空旅客運輸服務和航空貨物運輸服務；快遞服務；運貨和送貨；旅客行李的運輸；行李

寄存服務；車輛租賃、包租及泊車服務；行李；貨物及貨品的處理；與上述有關的顧問及諮詢服

務；透過電腦數據庫或環球電訊網絡在線上提供所有上述服務；所有服務包含於第39類中。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085662

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : Tiger Airways Holdings Limited

 地址 Endereço : 17 Changi Business Park Central 1, #04-06/09 Honeywell Building, Singapore 486073

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 安排及預訂假期住宿；酒店預訂服務；提供飲食；餐飲服務；與上述有關的顧問及諮詢服務；透

過電腦數據庫或環球電訊網絡在線上提供所有上述服務；所有服務包含於第43類中。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085679

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : 石獅鳳朝凰餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市石獅市濠江路261號7樓701 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，豬肉食品，食用海藻提取物，魚（非活的），魚制食品，蔬菜罐頭，水果蜜餞，醃制蔬菜，蛋，

豆奶（牛奶替代品），牛奶製品，食用油，水果色拉，果凍，加工過的堅果，熟制豆，乾食用菌，豆

腐製品，烹飪用蛋白，豆腐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085680

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : 石獅鳳朝凰餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市石獅市濠江路261號7樓701 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，豬肉食品，食用海藻提取物，魚（非活的），魚制食品，蔬菜罐頭，水果蜜餞，醃制蔬菜，蛋，

豆奶（牛奶替代品），牛奶製品，食用油，水果色拉，果凍，加工過的堅果，熟制豆，乾食用菌，豆

腐製品，烹飪用蛋白，豆腐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085681

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : 石獅鳳朝凰餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市石獅市濠江路261號7樓701 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，豬肉食品，食用海藻提取物，魚（非活的），魚制食品，蔬菜罐頭，水果蜜餞，醃制蔬菜，蛋，

豆奶（牛奶替代品），牛奶製品，食用油，水果色拉，果凍，加工過的堅果，熟制豆，乾食用菌，豆

腐製品，烹飪用蛋白，豆腐。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085682

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : 石獅鳳朝凰餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市石獅市濠江路261號7樓701 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，豬肉食品，食用海藻提取物，魚（非活的），魚制食品，蔬菜罐頭，水果蜜餞，醃制蔬菜，蛋，

豆奶（牛奶替代品），牛奶製品，食用油，水果色拉，果凍，加工過的堅果，熟制豆，乾食用菌，豆

腐製品，烹飪用蛋白，豆腐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085696

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : 游偉康

   IAO WAI HONG

 地址 Endereço : Block 2, Floor 32, Flate, Edf. Villa de Mer, Av. Do Nordeste, Macau

 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/085697

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : 游偉康

   IAO WAI HONG

 地址 Endereço : Block 2, Floor 32, Flate, Edf. Villa de Mer, Av. do Nordeste, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35
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[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/085698

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/085699

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-
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-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/085700

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/085701

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-
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ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085702

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085703

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 
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transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085704

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085705

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-
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tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085706

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085708

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MJ LIFE ENTERPRISES, LTD.

 地址 Endereço : 29F.-1, No.66, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10018, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 海報；影集；期刊；筆記本或繪圖本；信封（文具）；印刷品；小冊子（手冊）；說明書；雜誌（期

刊）；日曆（年曆）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之綠色。 
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[210] 編號 N.º : N/085709

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MJ LIFE ENTERPRISES, LTD.

 地址 Endereço : 29F.-1, No.66, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10018, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 成本價格分析；辦公機器和設備出租；商業管理和組織諮詢；人事管理諮詢；商業評估；廣告；

商業管理顧問；市場研究；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；為消費者提供商業信息

和建議（消費者建議機構）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之綠色。 

[210] 編號 N.º : N/085710

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MJ LIFE ENTERPRISES, LTD.

 地址 Endereço : 29F.-1, No.66, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10018, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美容院；醫療診所；醫院；保健；醫療輔助；醫療護理；醫藥諮詢；衛生設施出租；遠程醫學服

務；美容師服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之綠色。 

[210] 編號 N.º : N/085711

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MJ LIFE ENTERPRISES, LTD.

 地址 Endereço : 29F.-1, No.66, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10018, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 海報；影集；期刊；筆記本或繪圖本；信封（文具）；印刷品；小冊子（手冊）；說明書；雜誌（期

刊）；日曆（年曆）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之綠色。 
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[210] 編號 N.º : N/085712

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MJ LIFE ENTERPRISES, LTD.

 地址 Endereço : 29F.-1, No.66, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10018, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 成本價格分析；辦公機器和設備出租；商業管理和組織諮詢；人事管理諮詢；商業評估；廣告；

商業管理顧問；市場研究；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；為消費者提供商業信息

和建議（消費者建議機構）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之綠色。 

[210] 編號 N.º : N/085713

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MJ LIFE ENTERPRISES, LTD.

 地址 Endereço : 29F.-1, No.66, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10018, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美容院；醫療診所；醫院；保健；醫療輔助；醫療護理；醫藥諮詢；衛生設施出租；遠程醫學服

務；美容師服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之綠色。 

[210] 編號 N.º : N/085714

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MJ LIFE ENTERPRISES, LTD.

 地址 Endereço : 29F.-1, No.66, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10018, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 海報；影集；期刊；筆記本或繪圖本；信封（文具）；印刷品；小冊子（手冊）；說明書；雜誌（期

刊）；日曆（年曆）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之綠色。 
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[210] 編號 N.º : N/085715

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MJ LIFE ENTERPRISES, LTD.

 地址 Endereço : 29F.-1, No.66, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10018, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 成本價格分析；辦公機器和設備出租；商業管理和組織諮詢；人事管理諮詢；商業評估；廣告；

商業管理顧問；市場研究；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；為消費者提供商業信息

和建議（消費者建議機構）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之綠色。 

[210] 編號 N.º : N/085716

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MJ LIFE ENTERPRISES, LTD.

 地址 Endereço : 29F.-1, No.66, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10018, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美容院；醫療診所；醫院；保健；醫療輔助；醫療護理；醫藥諮詢；衛生設施出租；遠程醫學服

務；美容師服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之綠色。 

[210] 編號 N.º : N/085717

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MJ LIFE ENTERPRISES, LTD.

 地址 Endereço : 29F.-1, No.66, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10018, Taiwan, 

China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品膠囊；維生素製劑；溫泉水；魚肝油；藥油；乳糖；補藥（藥）；嬰兒食品；食用植物纖維（非

營養性）；礦物食品添加劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之綠色。 

[210] 編號 N.º : N/085718

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[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.

[556] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : A marca consiste na palavra «Hisamitsu», cantada sobre o som de quatro tons musicais, E, 

A, E, e F sustenidos. Sendo as três primeiras notas colcheias e a última nota uma colcheia 

ligada a uma mínima.

[210] 編號 N.º : N/085719

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[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.

[556] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : A marca consiste na palavra «Hisamitsu», cantada sobre o som de quatro tons musicais, E, 

A, E, e F sustenidos. Sendo as três primeiras notas colcheias e a última nota uma colcheia 

ligada a uma mínima.
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[210] 編號 N.º : N/085720

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : 鄧海強

   DENG HAI QIANG

 地址 Endereço : 澳門凱泉灣第一座40D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，

鐘錶和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/085721

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Charles & Keith International Pte Ltd

 地址 Endereço : 6 Tai Seng Link, Charles & Keith Group Headquarters, Singapore 534101

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；香料、香水；個人用除臭劑、人用或動物用除臭劑、古龍水；香精油、化妝品、成套化妝用

具；梳妝用品；化妝用品；眉毛化妝品、眼線筆、睫毛用化妝品製劑、口紅、化妝粉、指甲油面

漆、指甲油底油、化妝筆、眉筆、底妝、粉底、化妝用粉、粉餅（化妝品）；眼影、睫毛膏、唇彩、

胭脂、美白產品；化妝製劑、卸妝製劑；洗面奶（化妝品）；化妝用油；暗瘡護理用化妝品製劑；

修面劑；非藥性止汗劑（梳妝用品）；脫毛製劑；牙膏；化妝用面霜、乳液和油；非藥性梳妝用

品；浸浴及/或淋浴製劑；洗髮乳；生髮油；止汗劑；洗髮水；護髮素；護髮製劑；非藥性護膚製

劑；非藥性身體護理製劑；非藥性防曬護理製劑；假睫毛、唇膏、眼筆、指甲油、美甲貼、洗甲水

（化妝品）、化妝用眼線筆；浸有化妝品的紙巾；化妝棉；化妝用棉花包括棉球、棉棒、棉墊、棉

卷、棉拭子、棉濕巾；化妝棉墊；鞋油、鞋蠟；皮革防腐劑；皮革用油和蠟；鬚後水；噴髮膠。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085722

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Charles & Keith International Pte Ltd

 地址 Endereço : 6 Tai Seng Link, Charles & Keith Group Headquarters, Singapore 534101

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 光學儀器及器具、眼鏡、光學眼鏡；太陽眼鏡；供上述物品用的鍊子、掛繩、框架及盒子；磁性

編碼卡；電子卡；信用卡和轉帳卡；電子計算機；供電子設備、個人音響、流動電話、智能手機、
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電子書閱讀器、平板電腦、M P3播放器、電腦、個人數碼助理、耳機、便攜式媒體播放器用的

盒、袋、包、套和夾；滑鼠（電腦周邊設備）、電腦周邊裝置；滑鼠墊；電腦用腕墊；手機帶；可下

載的手機鈴聲；可下載的音樂檔案；可下載的影像檔案；USB記憶體；筆記本電腦用袋；電腦操

作程式、電腦軟件；全包含於第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085723

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Charles & Keith International Pte Ltd

 地址 Endereço : 6 Tai Seng Link, Charles & Keith Group Headquarters, Singapore 534101

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶、首飾、服裝用珠寶首飾、小飾物、項鍊、手鐲、耳環；徽章；鐘錶和計時儀器；鐘錶盤（鐘

錶製造）、腕錶、手錶、錶帶；貴重金屬鞋飾；鑰匙扣；袖扣、飾針、領帶夾、領帶別針、貴重金屬

及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；全包含於第14類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085724

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Charles & Keith International Pte Ltd

 地址 Endereço : 6 Tai Seng Link, Charles & Keith Group Headquarters, Singapore 534101

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 男裝及女裝手袋；皮革或人造皮革製品，包括盒子、袋子、沙灘袋，背包、乾糧袋、公事包、旅行

袋、小袋（袋子）、信用卡套（皮夾）、皮革或人造皮革製的卡片套（皮夾子）；皮革及人造皮革、

雨傘、手袋、公事包、錢包、貴重金屬製錢包；購物袋；旅行箱、銀包、零錢包、鑰匙盒、皮帶（皮

肩帶）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085725

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Charles & Keith International Pte Ltd

 地址 Endereço : 6 Tai Seng Link, Charles & Keith Group Headquarters, Singapore 534101

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋（腳上穿著物）；鞋子、高跟鞋；襪子、長襪；頭巾、頸巾、圍巾、披肩、領帶、領結、手

套、頭巾、帽（頭戴）、帽子、男裝及女裝鞋（腳上穿著物）、鞋、拖鞋、靴、鞋墊；內衣，胸圍、女
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裝內褲（衛生褲除外）、內衣上衣、汗衫、內褲；裙子、連身裙、短褲；女裝襯衫、Ｔ恤、polo恤、

襯衫、針織套頭衫、襯裙、馬甲、襯衣、長褲、褲子、領呔、外套、防風夾克及防風上衣、毛衣、套

頭衫、背心、夾克、大衣、西裝外套、狩獵夾克、華達呢、百慕達短褲、斗篷、女裝披肩、帽子（頭

戴）、鴨舌帽、背帶、頸巾（圍巾）、睡衣、連指手套、泳衣、防寒夾克服，浴衣、運動服裝、運動

鞋、運動套服，服裝用現成襯裡、游泳服、保暖衣、服裝帶（衣服）、泳褲、沙灘鞋、靴子、鴨舌帽

（頭戴）、現成服裝、運動鞋和內衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085726

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Charles & Keith International Pte Ltd

 地址 Endereço : 6 Tai Seng Link, Charles & Keith Group Headquarters, Singapore 534101

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為第三者利益而匯集多種類產品，使顧客能夠在零售商店、批發直銷中心、或透過郵寄、透過

全球通訊網絡網站或本地通訊網絡的貨品總目錄觀看及購買這些物品；郵件列表匯編；透過郵

遞、電話及其他通訊和電訊方式的訂購服務；直接郵件廣告；商業顧問及商業管理服務；廣告

服務；貨品展示服務；廣告宣傳；市場營銷及推銷服務，市場分析及調查；出人口代理服務；替

他人採購及替其他企業購買商品，櫥窗佈置；組織及監督獎勵計劃、忠誠顧客獎勵計劃及獎償

計劃；無線電廣告；電視廣告；為宣傳目的組織時裝表演；特許經營的商業服務；為運作及成立

特許經營提供商業輔助及商業支援；替他人管理與特許經營有關的商業項目及計劃；市場營銷

及特許經營的業務發展；提供有關特許經營的商業資訊；全包含於第35類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085727

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : BRACCIALINI S.r.l.

 地址 Endereço : Via di Casellina 61/D- 50018 Scandicci (Firenze), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；箱子及女士小口袋（手提小袋），肩袋，旅行袋，錢包，錢袋，文件夾，旅行箱，西服套袋

（旅行用），夾子（皮革製），梳妝品用小盒子（小梳妝盒）；雨傘，手杖；鎖匙包（皮革製）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085728

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : BRACCIALINI S.r.l.
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 地址 Endereço : Via di Casellina 61/D- 50018 Scandicci (Firenze), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 男士、女士及兒童用服裝產品，尤指套頭衫，針織外套及襯衣，女薄襯衣，外套（夾克）訓練襯

衣，泳裝，女襯衣，襯衫，長褲，牛仔褲，背心，半截裙，短褲，Ｔ恤、連衣裙，男士用西服，外套，

風雨衣，大衣，連衣褲，內衣，長袍，長襪及緊身衣褲，浴袍，授肩，絲巾，領帶，手套，腰帶（服

裝用），鞋，靴子，涼鞋，拖鞋，木底鞋，帽子及無邊圓帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085729

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : BRACCIALINI S.r.l.

 地址 Endereço : Via di Casellina 61/D- 50018 Scandicci (Firenze), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡及望遠鏡；眼鏡及望遠鏡用盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085730

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : BRACCIALINI S.r.l.

 地址 Endereço : Via di Casellina 61/D- 50018 Scandicci (Firenze), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶，首飾，寶石；鐘

錶及計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085739

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳嵐亭茶業有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區黃貝街道深南東路新秀路口深圳古玩城B棟153號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 



N.º 27 — 2-7-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10671

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 可可製品；茶；茶葉代用品；冰茶；茶飲料；食用糖果；糖；蜂蜜；糕點；餡餅；穀類製品；以穀物

為主的零食小吃；調味品；酵母；食用冰；豆粉；麵條。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085740

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳嵐亭茶業有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區黃貝街道深南東路新秀路口深圳古玩城B棟153號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告傳播；商業櫥窗佈置；商業管理輔助；進出口代理；替他人推銷；人事管理諮詢；商業場所

搬遷；文秘；會計；自動售貨機出租；廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；特許經營的商

業管理；市場行銷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085741

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : 新時代卡拉OK有限公司

   NEWAY KARAOKE BOX LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海商業中心8樓801-802室

   Unit 801 & 802, 8/F, East Ocean Centre, 98 Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂；文娛節目；演出；提供娛樂設施；錄音製品出租；音樂廳；節目製作；舞臺佈景出租；俱樂

部服務（娛樂或教育）；迪斯科舞廳；遊戲；現場表演；錄音棚服務；提供娛樂場所；提供卡拉

OK服務；夜總會。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085742

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : 新時代卡拉OK有限公司

   NEWAY KARAOKE BOX LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海商業中心8樓801-802室

   Unit 801 & 802, 8/F, East Ocean Centre, 98 Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon, 

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 : 自助餐廳；餐廳；酒吧；咖啡館；寄宿處；臨時住宿出租；活動房屋出租；飯店。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085743

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : 蔡文盾

   Choi Man Ton

 地址 Endereço : 澳門祐漢長壽大馬路麗華新邨第一座7樓X座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085744

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, péro-

las, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos cronométricos, 

relógios de parede e de mesa, relógios; caixas para artigos de joalharia.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085745

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, péro-

las, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos cronométricos, 

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085746

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : 珠海格力電器股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市前山金雞西路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 空氣調節器；通風設備和裝置；空氣加熱器；電暖器；蓄熱器；乾衣機；電風扇；家用除濕機；

空氣淨化機；電飯鍋；抽油煙機；煤氣熱水器；電熱水器；電磁爐；電火鍋；飲水機；電水壺；加

濕器；電壓力鍋；車輛用空調器；風扇鼓風機（空調用）；空調過濾器；車輛加熱器；空氣消毒

器；電吹風；蒸髮器；供暖暖器用增濕器；消毒器；消毒碗櫃；熱交換器（非機器部件）；排氣風

扇；太陽能熱水器；電鐵鍋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085747

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : 廣州唯品會信息科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區芳村花海街20號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；商業信息代理；進出口代理；替他人推銷；人事管理諮詢；商業區遷移（提供信息）；

計算機文檔管理；會計；尋找贊助；替他人採購（替其他企業購買商品和服務）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085748

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[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 artificias, 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/085749

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[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 artificias, 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/085750

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Shimano Inc.
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 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 artificias, 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/085751

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Colgate-Palmolive Company

 地址 Endereço : 300 Park Avenue, Nova Iorque, 10022 Nova Iorque, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para os cuidados orais; preparações cosméticas para os cuidados orais; produ-

tos para os cuidados orais; pasta de dentes; produtos para a lavagem da boca; elixires den-

tários não medicinais; dentífricos; preparações para branquear os dentes.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/12/11 86/140,417 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085752

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Colgate-Palmolive Company

 地址 Endereço : 300 Park Avenue, Nova Iorque, 10022 Nova Iorque, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações medicinais para os cuidados orais; medicamentos para uso dentário; produtos 

medicinais para os cuidados orais; pasta de dentes medicinal; produtos medicinais para 

a lavagem da boca; elixir dentário medicinal; sistema profissional de branqueamento de 

dentes consistindo em preparações de branqueamento, seringas e bandejas para a boca; 

bandejas dentárias pré-cheias para aplicação de composições dentárias nos dentes; lacas 

dentárias.
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[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/12/11 86/140,417 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085753

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Colgate-Palmolive Company

 地址 Endereço : 300 Park Avenue, Nova Iorque, 10022 Nova Iorque, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos dentários; aparelhos para os cuidados dos dentes, gengivas e 

boca; aplicador de caneta com cartucho pré-cheio com uma preparação para branquear os 

dentes; seringas para aplicação de preparações dentárias.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/12/11 86/140,417 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085754

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Colgate-Palmolive Company

 地址 Endereço : 300 Park Avenue, Nova Iorque, 10022 Nova Iorque, 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Palitos e faixas para polir os dentes; escovas de dentes; escovas de dentes eléctricas; fio 

dental; limpadores interdentais sem ser para fins medicinais; escovas de aplicação dentária; 

bandejas para a boca para o uso na limpeza dentária.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/12/11 86/140,417 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/085755

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Bernardo Manuel Pimenta Diogo Barreiros

 地址 Endereço : Pátio da Ameaça, no.4 Edf. Hang Fai, 5/B Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, preto e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/085756

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : 吳煒姸

   NG WAI IN

 地址 Endereço : 澳門史山斜巷26號英明樓地下A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/085757

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : 吳煒姸

   NG WAI IN

 地址 Endereço : 澳門史山斜巷26號英明樓地下A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色漸變，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/085758

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02
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[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, péro-

las, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos cronométricos, 

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085759

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Distribuição e comercialização de, importação e exportação de, e publicidade e promoção 

de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaque dos mesmos, 

artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, pérolas, jades, dia-

mantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios de pa-

rede e de mesa, relógios, e caixas para artigos de joalharia; serviços de franquias relaciona-

dos com os serviços supra mencionados; serviços de assessoria e consultoria relacionados 

com os serviços supra mencionados; organização e condução de exposições, feiras e desfiles 

de moda para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085760

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : JAPAN TOBACCO INC.

 地址 Endereço : 38th floor, New World Tower, 19-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo, 

tabaco para enrolar, tabaco para mascar, tabaco «snus»; cigarros, cigarros electrónicos, 

charutos, cigarrilhas; rapé; artigos para fumadores incluídos na classe 34; mortalhas para 

cigarros, tubos de cigarros e fósforos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de rosa, branco, cinzento e vermelho arroxeado.

[210] 編號 N.º : N/085761

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : JAPAN TOBACCO INC.

 地址 Endereço : 2-2-1 Toranomon, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo, 

tabaco para enrolar, tabaco para mascar, tabaco «snus»; cigarros, cigarros electrónicos, 

charutos, cigarrilhas; rapé; artigos para fumadores incluídos na classe 34; mortalhas para 

cigarros, tubos de cigarros e fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085762

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : M. & B. MARCHI E BREVETTI S.R.L.

 地址 Endereço : Via San Filippo 2, 60044 Fabriano (AN), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Bombas de circulação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085763

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : M. & B. MARCHI E BREVETTI S.R.L.

 地址 Endereço : Via San Filippo 2, 60044 Fabriano (AN), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Lastros; placas electrónicas; aparelhos de controlo da temperatura; leitores de barras de 

código; esquadros magnéticos auto-adesivos; relógios de ponto; aparelhos para registo de 
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tempo; computadores; software para computadores; cartões de sinais electrónicos; alarmes 

de fumo; aparelhos de diagnóstico, sem ser para fins médicos; caixas e painéis de distri-

buição de electricidade; alarmes (de incêndio); ecrãs fluorescente; dispositivos de medição; 

aparelhos de medição, eléctricos; instrumentos de medição com contador; modem; moni-

tores; computadores portáteis; redutores; tampões, tomadas e outros contactos (ligações 

eléctricas); casquilhos e outros dispositivos eléctricos e electrónicos de ligação; unidades 

de processamento; unidades de controlo remoto; cartões inteligentes (cartões de circuitos 

integrados); telémetros; equipamento de telefones; receptores e transmissores de telefones; 

equipamento de televisão; video telefones; indicadores de nível de água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085764

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : M. & B. MARCHI E BREVETTI S.R.L.

 地址 Endereço : Via San Filippo 2, 60044 Fabriano (AN), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Acessórios de regulação e segurança para aparelhos de gás; cubículos para chuveiro; quei-

madores; caldeiras de aquecimento; caldeiras para ar condicionado; ares condicionados; 

unidades de lava-loiças; aquecedores de pratos; banheiras; bombas de aquecimento; fogões 

eléctricos ou a gás; radiadores eléctricos ou a gás; aquecedores para banheiras; aquecedo-

res de água; banheiras; painéis solares (aquecimento).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085765

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : M. & B. MARCHI E BREVETTI S.R.L.

 地址 Endereço : Via San Filippo 2, 60044 Fabriano (AN), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Tapetes, removíveis, para lava-loiças; forros para lava-loiças; móveis para casa de banho; 

móveis para cozinhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085766

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02
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[730] 申請人 Requerente : M. & B. MARCHI E BREVETTI S.R.L.

 地址 Endereço : Via San Filippo 2, 60044 Fabriano (AN), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação e reparação relacionados com produtos sanitários térmicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085767

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物（中成藥，西藥）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085786

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Merck KGaA

 地址 Endereço : Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano na área de oncologia.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/14 012312591 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/085787

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Bebidas feitas de café; café; grãos de café; café moído.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085788

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Bebidas feitas de café; café; grãos de café; café moído.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色 

[210] 編號 N.º : N/085789

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085790

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 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; relógios de parede e mesa, relógios, relógios de pulso, peças para relógios de parede 
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e mesa, relógios, relógios de parede e mesa e mostradores de relógios,  caixas para relógios 

de parede e mesa e relógios, relógios de parede e mesa e ponteiros, peças e acessórios para 

relógios e ponteiros para relógios, anéis, brincos, clipes para as orelhas, fios, colares, pen-

dentes, argolas, pulseiras, pérolas; caixas, guarda-jóias e etuis para os artigos acima men-

cionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085791

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritórios; servi-

ços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas de vendas a retalho ou por grosso para 

produtos de limpeza, polimento, esfrega e abrasivos, sabonetes, artigos de perfumaria, óle-

os essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, dentífricos e preparados e outras substân-

cias para branqueamento de roupa; serviços de lojas de vendas a retalho ou por grosso para 

artigos de joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios de 

parede e mesa, relógios, relógios de pulso, peças para relógios de parede e mesa, relógios, 

relógios de parede e mesa e mostradores de relógios,  caixas para relógios de parede e mesa 

e relógios, relógios de parede e mesa e ponteiros, peças e acessórios para relógios e pon-

teiros para relógios, anéis, brincos, clipes para as orelhas, fios, colares, pendentes, argolas, 

pulseiras, pérolas, Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em pla-

qué, caixas, guarda-jóias e etuis para os artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085792

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085793

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 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; relógios de parede e mesa, relógios, relógios de pulso, peças para relógios de parede 

e mesa, relógios, relógios de parede e mesa e mostradores de relógios,  caixas para relógios 

de parede e mesa e relógios, relógios de parede e mesa e ponteiros, peças e acessórios para 

relógios e ponteiros para relógios, anéis, brincos, clipes para as orelhas, fios, colares, pen-

dentes, argolas, pulseiras, pérolas; caixas, guarda-jóias e etuis para os artigos acima men-

cionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085794

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritórios; servi-

ços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas de vendas a retalho ou por grosso para 

produtos de limpeza, polimento, esfrega e abrasivos, sabonetes, artigos de perfumaria, óle-

os essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, dentífricos e preparados e outras substân-

cias para branqueamento de roupa; serviços de lojas de vendas a retalho ou por grosso para 

artigos de joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios de 

parede e mesa, relógios, relógios de pulso, peças para relógios de parede e mesa, relógios, 

relógios de parede e mesa e mostradores de relógios,  caixas para relógios de parede e mesa 

e relógios, relógios de parede e mesa e ponteiros, peças e acessórios para relógios e pon-

teiros para relógios, anéis, brincos, clipes para as orelhas, fios, colares, pendentes, argolas, 

pulseiras, pérolas, Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em pla-

qué, caixas, guarda-jóias e etuis para os artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085795

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085796

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 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; relógios de parede e mesa, relógios, relógios de pulso, peças para relógios de parede 

e mesa, relógios, relógios de parede e mesa e mostradores de relógios,  caixas para relógios 

de parede e mesa e relógios, relógios de parede e mesa e ponteiros, peças e acessórios para 

relógios e ponteiros para relógios, anéis, brincos, clipes para as orelhas, fios, colares, pen-

dentes, argolas, pulseiras, pérolas; caixas, guarda-jóias e etuis para os artigos acima men-

cionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085797

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritórios; servi-

ços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas de vendas a retalho ou por grosso para 

produtos de limpeza, polimento, esfrega e abrasivos, sabonetes, artigos de perfumaria, óle-

os essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, dentífricos e preparados e outras substân-

cias para branqueamento de roupa; serviços de lojas de vendas a retalho ou por grosso para 

artigos de joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios de 
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parede e mesa, relógios, relógios de pulso, peças para relógios de parede e mesa, relógios, 

relógios de parede e mesa e mostradores de relógios,  caixas para relógios de parede e mesa 

e relógios, relógios de parede e mesa e ponteiros, peças e acessórios para relógios e pon-

teiros para relógios, anéis, brincos, clipes para as orelhas, fios, colares, pendentes, argolas, 

pulseiras, pérolas, Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em pla-

qué, caixas, guarda-jóias e etuis para os artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085798

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085799

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 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; relógios de parede e mesa, relógios, relógios de pulso, peças para relógios de parede 

e mesa, relógios, relógios de parede e mesa e mostradores de relógios,  caixas para relógios 

de parede e mesa e relógios, relógios de parede e mesa e ponteiros, peças e acessórios para 

relógios e ponteiros para relógios, anéis, brincos, clipes para as orelhas, fios, colares, pen-

dentes, argolas, pulseiras, pérolas; caixas, guarda-jóias e etuis para os artigos acima men-

cionados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085800

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritórios; servi-

ços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas de vendas a retalho ou por grosso para 

produtos de limpeza, polimento, esfrega e abrasivos, sabonetes, artigos de perfumaria, óle-

os essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, dentífricos e preparados e outras substân-

cias para branqueamento de roupa; serviços de lojas de vendas a retalho ou por grosso para 

artigos de joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios de 

parede e mesa, relógios, relógios de pulso, peças para relógios de parede e mesa, relógios, 

relógios de parede e mesa e mostradores de relógios,  caixas para relógios de parede e mesa 

e relógios, relógios de parede e mesa e ponteiros, peças e acessórios para relógios e pon-

teiros para relógios, anéis, brincos, clipes para as orelhas, fios, colares, pendentes, argolas, 

pulseiras, pérolas, Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em pla-

qué, caixas, guarda-jóias e etuis para os artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085801

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085802

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14
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[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; relógios de parede e mesa, relógios, relógios de pulso, peças para relógios de parede 

e mesa, relógios, relógios de parede e mesa e mostradores de relógios,  caixas para relógios 

de parede e mesa e relógios, relógios de parede e mesa e ponteiros, peças e acessórios para 

relógios e ponteiros para relógios, anéis, brincos, clipes para as orelhas, fios, colares, pen-

dentes, argolas, pulseiras, pérolas; caixas, guarda-jóias e etuis para os artigos acima men-

cionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085803

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : Thomas Sabo GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritórios; servi-

ços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas de vendas a retalho ou por grosso para 

produtos de limpeza, polimento, esfrega e abrasivos, sabonetes, artigos de perfumaria, óle-

os essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, dentífricos e preparados e outras substân-

cias para branqueamento de roupa; serviços de lojas de vendas a retalho ou por grosso para 

artigos de joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios de 

parede e mesa, relógios, relógios de pulso, peças para relógios de parede e mesa, relógios, 

relógios de parede e mesa e mostradores de relógios,  caixas para relógios de parede e mesa 

e relógios, relógios de parede e mesa e ponteiros, peças e acessórios para relógios e pon-

teiros para relógios, anéis, brincos, clipes para as orelhas, fios, colares, pendentes, argolas, 

pulseiras, pérolas, Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em pla-

qué, caixas, guarda-jóias e etuis para os artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085804

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e gestão de negócios, administração de negócios, funções de escritório; servi-

ços de lojas de vendas a retalho apresentando computadores, software de computadores, 
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periféricos de computador e dispositivos electrónicos de consumo, telemóveis, e demostra-

ção de produtos relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085805

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[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 : 37

[511] 服務 Serviços : Manutenção, instalação e reparação de hardware de computador, periféricos de computa-

dor, telemóveis, e dispositivos electrónicos de consumo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085806

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de apoio, nomeadamente apoio a problemas com hardware de computador, perifé-

ricos de computador, software informático, telemóveis, e dispositivos electrónicos de con-

sumo manutenção, instalação e reparação de software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085807

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : United Biscuits (UK) Limited

 地址 Endereço : Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 8EE, England

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Pão, bolachas, bolachas cobertas com chocolate, bolos, pastéis e  pãezinhos de leite; choco-

late, chocolates e artigos de confeitaria; preparados feitos de batata/farinha de milho e de 

cereais; aperitivos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Roxo, laranja, amarelo e branco.

[210] 編號 N.º : N/085808

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : United Biscuits (UK) Limited

 地址 Endereço : Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 8EE, England

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Pão, bolachas, bolachas cobertas com chocolate, bolos, pastéis e  pãezinhos de leite; choco-

late, chocolates e artigos de confeitaria; preparados feitos de batata/farinha de milho e de 

cereais; aperitivos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Roxo, laranja, amarelo e branco.

[210] 編號 N.º : N/085809

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 深圳市中惠福實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華新區大浪辦事處服裝基地浪榮路23號第六層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 裘皮；錢包；手提包；傢俱用皮緣飾；大衣箱（行李）；背包；書包；傘；手杖；馬毯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085810

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 深圳市中惠福實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華新區大浪辦事處服裝基地浪榮路23號第六層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；T恤衫；襯衫；嬰兒全套衣；手套（服裝）；領帶；服裝帶（衣服）；鞋；帽；襪。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085811

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 深圳市快樂易站投資管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區民治街道上塘東二村綜合樓B棟西分隔體 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 替他人推銷；進出口代理；拍賣；辦公機器和設備出租；廣告傳播；人事管理諮詢；商業場所搬

遷；會計；自動售貨機出租；文件複製。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085812

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : SAFI – SALONS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX

 地址 Endereço : 4 passage Roux, 75017 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷品；書籍；報紙；新聞刊物；期刊；雜誌（期刊）；說明書；小冊子（手冊）；印刷出版物；書

畫刻印作品；複製圖；海報；照片；教學材料（儀器除外）；印版；日曆；影集；水彩畫；印臺（文

具）；目錄冊；畫家用畫架；油畫布；繪畫材料；繪畫儀器；畫筆；索引卡片（文具）；書寫工具；

印刷鉛宇；鋼筆（辦公用品）；鉛筆；紙或紙板製標誌牌；包裝用紙袋或塑料袋（信封、小袋）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085813

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : SAFI – SALONS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX

 地址 Endereço : 4 passage Roux, 75017 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理和組織諮詢；審計；文件複製；職業介紹所；組織商業或廣告展覽；組織商業或

廣告交易會；計算機文檔管理；計算機數據庫信息系統化；將信息編入計算機數據庫；藝術家

演出的商業管理；戶外廣告；廣告宣傳本的出版；替他人訂閱報紙；替他人預訂電訊服務；廣告

宣傳欄的製備；直接郵件廣告；廣告空間出租；公共關係。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085814

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : SAFI – SALONS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX

 地址 Endereço : 4 passage Roux, 75017 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 安排和組織學術討論會；安排和組織專家討論會；安排和組織會議；安排和組織專題研討會；

安排和組織大會；安排和組織培訓班；組織文化或教育展覽；娛樂；圖書出版；提供在線電子

出版物（非下載）；在線電子書籍和雜誌的出版；文字出版（廣告宣傳材料除外）；實際培訓（示

範）；教育；教育考核；組織競賽（教育或娛樂）；娛樂信息（消遣）；攝影；攝影報導；演出座位

預訂；在計算機網絡上提供在線遊戲；娛樂信息；表演製作；組織表演（演出）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085815

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : Digital Domain Management Limited

 地址 Endereço : Rooms 1818-1823, 18th Floor, Sun Hung Kai Centre, 30 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de licenciamento de personagens; licenciamento de propriedade intellectual; ges-

tão de direitos de autor.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085816

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : Digital Domain Assets Limited

 地址 Endereço : Rooms 1818-1823, 18th Floor, Sun Hung Kai Centre, 30 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 45
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[511] 服務 Serviços : Serviços de licenciamento de personagens; licenciamento de propriedade intellectual; ges-

tão de direitos de autor.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085817

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : INNOV8

 地址 Endereço : 100, Avenue des Champs Elysees, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 手提電話；手提電話免提裝置；電話機；電話收話器；手機線；電源；連接和安全附件；電池充

電器；車載電池充電器；手機藍牙或者無線耳機；通信設備；便攜式通信設備或便攜式音頻視

頻播放器；科學、航海、測量、攝影、電影、光學儀器及器械；聲音、文字或圖像的記錄、傳送或

複製儀器；計時（定時）器；數字、磁性和光學記錄介質；信息處理設備和計算機；數字、磁性和

光學數據媒體；軟件；服務器和遠程計算機或者遠程電子單元之間的同步發生軟件；擴音器；電

池；電子信號發射機；測量器械和儀器；數據處理設備；內部通訊裝置；測量儀器；蓄電池；便

攜計算機；成套無線電話；電線接線器（電）；聲音傳送器具；錄音器具；聲音複製器具；電話送

話器；電話中斷器；電源材料（電線、電纜）；電話線；擴音器喇叭；計算機外圍設備；計算機軟

件（已錄製）；連接器（數據處理設備）；計算機用介面卡；調製解調器；信息處理機（中央處理

裝置）；應答機；可視電話；計算機程序（可下載軟件）；頭帶耳機；手提無線電話機；電話用成

套免提工具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085818

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : INNOV8

 地址 Endereço : 100, Avenue des Champs Elysees, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 提供產品零售；為他人促銷；產品演示；特許經營的行政和商業管理；手機商業動畫製作；安排

和執行以商業或廣告目的展覽和演出；自助服務商店的經營；為他人聚集和促銷（不合運送）一

系列商品，即手提電話、手提電話免提裝置、電話機、電話收話器、電話配件，即電話機盒和保

護袋、手機頸帶、手機線、手機小飾品、美化手機的珠寶和雕像、附著在手機上的化妝和髮型

設計配件、電源，連接和安全附件、電池充電器、車載電池充電器、鑰匙圈、手機藍牙或者無線

耳機、通信設備、便攜式通信設備或便攜式音頻視頻播放器、科學、航海、測量、攝影、電影、光

學儀器及器械、聲音、文字或圖像的記錄、傳送或複製儀器、計時（定時）器；在零售商業範圍

內提供服務於一系列商品，即手提電話、手提電話免提裝置、電話機、電話收話器、電話配件，

即電話機金和保護袋、手機頸帶、手機線、手機小飾品、美化手機的珠寶和雕像、附著在手機上

的化妝和髮型設計配件、電源，連接和安全附件、電池充電器、車載電池充電器、鑰匙圈、手機
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藍牙或者無線耳機、通信設備、便攜式通信設備或便攜式音頻視頻播放器、科學、航海、測量、

攝影、電影、光學儀器及器械、聲音、文字或圖像的記錄、傳送或複製儀器、計時（定時）器；企

業管理服務，包括為他人通過郵件、因特網或者商店進行零售的管理服務，即產品的研究服

務，庫存管理服務，交易和結算處理服務；客戶訂單的記錄、跟進（控制）和管理；客戶索賠和

退貨管理服務；廣告、廣告材料的散發、廣告文本出版；廣告空間出租；散發（樣品、傳單、促銷

品的分發）、為他人訂閱報紙服務、市場調查；民意調查；統計信息；會員卡、打折卡服務；客戶

會員服務；學習、開創、收購、推廣和運營電話產品商店的服務；物理或電子文檔的複製；數據

收集、分類到中央數據文件，計算機文件和數據庫的管理，計算機文件的信息研究；數據存儲

服務；商業企業管理諮詢；企業管理輔導服務；工商業企業管理輔導；商業營銷諮詢；公司與客

戶關係的管理諮詢；商業通訊和廣告宣傳諮詢；管理諮詢；計算機文件信息檢索；廣告傳播；貨

物展出；直接郵件廣告；無線電廣告；電視廣告；商業管理顧問；商業專業諮詢；組織商業或廣

告展覽；商業信息；通過郵購定單進行的廣告宣傳；計算機網絡上的在線廣告；通訊媒體上廣

告時間的出租；為零售目的在通訊媒體上展示商品；替他人預訂電訊服務；對購買定單進行行

政處理；外購服務（商業輔助）；廣告版面設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085819

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : INNOV8

 地址 Endereço : 100, Avenue des Champs Elysees, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 通訊；多媒體通訊；計算機終端、遠程信息處理技術、無線電、電報、電話通訊；建立和維護文

件的通訊服務；電訊信息；電子數據和計算機數據傳輸；計算機輔助信息、聲音、數據、文件、定

位坐標和圖像傳送；通過計算機數據交換數據的傳送服務；數據庫信息的傳送；計算機終端通

訊（傳送）；提供全球計算機網絡接入服務；通過通信手段提供數據庫和互聯網接入；提供電

子通訊網絡和電子數據庫接入；提供電腦網絡、無線網絡和互聯網多用戶接入服務；提供互聯

網論壇；所有上述服務在線、互聯網或者外聯網的信息、支持和諮詢服務；互聯網接入；數據庫

和計算機網絡的訪問和訪問時間出租；電子信息服務；電子顯示服務；全球計算機網絡通訊連

接；電子數據交換服務，文件和信息交換服務；數據交換系統加密實施服務；顯示存儲在電腦

或者電話里信息的服務，電子顯示服務（通訊）；信息收集和分發服務；信息傳送設備出租；光

纖通訊；調解解調器出租；電訊設備出租；電話出租；衛星傳送；提供與全球計算機，網絡的電

訊聯接服務；電訊路由節點服務；遠程會議服務；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服務；語

音郵件服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085820

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 廖思淳 
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 地址 Endereço : 中國台灣嘉義市垂楊路294號11樓1 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 花茶茶包；花草茶包；茶飲料；咖啡豆；可可粉；巧克力粉；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲料；

冰淇淋；調味用香料；調味醬；糖果；餅乾；以穀物為主的零食小吃；麵包；蛋糕；饅頭；穀類製

品；湯丸；西米。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085821

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 廖思淳 

 地址 Endereço : 中國台灣嘉義市垂楊路294號11樓1 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 代理進出口服務；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；企業管理顧問；商業組織諮詢；

工商管理協助；商業管理諮詢；行銷研究諮詢顧問；特許經營的商業管理；商業資訊；人事管理

顧問；市場研究；百貨公司（零售服務）；便利商店；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議

機構）；超級市場零售服務；食品及營養補充品郵購服務；量販店服務；電視購物（替他人）；網

絡購物（電子購物）；農產品零售；零售批發飲料；藥物和醫療用品之零售和批發；醫用營養食

物的批發服務；醫用營養食物的零售；食品批發及零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085822

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 廖思淳 

 地址 Endereço : 中國台灣嘉義市垂楊路294號11樓1 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 小吃店；小吃攤；點心吧服務；提供日本料理；牛肉麵店服務；牛扒屋；扒房；早餐店服務；冷熱

飲料店；拉麵店服務；素食餐廳服務；漢堡店服務；燒烤店服務；火窩餐廳服務；外燴；備辦宴

席；提供餐飲；供應食品及飲品；冰果店；自助餐廳；快餐車；咖啡館；咖啡廳；居酒屋；茶館；流

動咖啡餐車；流動飲食攤；茶藝館（餐飲服務）；酒吧服務；啤酒屋；速食館；備辦餐飲；雞尾酒

會服務；飯店；飲食店；餐廳菜館；餐廳。  



10696 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2014 年 7 月 2 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085823

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085824

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085825

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085826

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085827

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085828

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085829

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085830

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085831

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085832

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085833

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085834

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085835

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085836

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085837

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085838

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085839

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085840

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085841

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085842

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE
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 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085843

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085844

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085845

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085846

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085847

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085848

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085849

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 笪餘發

   TAT YUE FAT GEORGE

 地址 Endereço : Rua de Almirante Costa Cabral No. 68 1/F 'B' Edf. Sun Fat Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085854

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : VEEKO FASHION OVERSEAS COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Tricor Services (BVI) Limited, PO Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶；首飾；鐘錶和

計時儀器；人造珠寶；貴重金屬合金；袖口鏈扣；寶石；半寶石；翡翠；翡翠首飾；手鐲；鏈（首

飾）；墜子；金剛石；耳環；吊墜；別針（首飾）；帽子裝飾品（貴重金屬）；貴重金屬錠；飾針；

項鏈（首飾）；橄欖石（寶石）；珠寶裝飾品；紀念章（寶石）；貴重金屬徽章；鋨；鈀；珍珠（珠

寶）；貴重金屬飾針；領帶夾；領帶針；鉑（金屬）；貴重金屬；戒指；銀飾品；裝飾品（珠寶）；貴

重金屬小雕像；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；硬幣；手錶帶；錶鏈；手錶；鬧鐘；貴重金屬藝術

品；記時器（手錶）；貴重金屬盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085855

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : VEEKO FASHION OVERSEAS COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Tricor Services (BVI) Limited, PO Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革或仿皮革手袋； 手提包；旅行包（箱）；皮革或仿皮革手提袋；鏈式網眼錢包；錢包；公文

包；卡片盒（皮夾子）；皮箱或皮紙板箱；手提包骨架；仿皮革；皮索；鑰匙盒（皮製）；皮製帶

子；包裝用皮袋（信封、小袋）；運動包；衣箱；旅行用具（皮件）；皮袋；皮肩帶；不屬別類的皮

革及人造皮革製品；傘；用於裝化妝用品的手提包（空的）；購物袋。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085856

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 北京匯源食品飲料有限公司

   Beijing HuiYuan Food & Beverage Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義區北小營鎮

   Beixiaoying Town, Shunyi District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精飲料；果汁；無酒精果汁飲料；無酒精果汁；乳清飲料；水（飲料）；礦泉水（飲料）；葡萄

汁；檸檬水；蔬菜汁（飲料）；果汁冰水（飲料）；番茄汁（飲料）；花生乳（無酒精飲料）；杏仁乳

（飲料）；汽水；格瓦斯（無酒精飲料）；無酒精果茶；果昔；啤酒；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085857

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 北京匯源食品飲料有限公司

   Beijing HuiYuan Food & Beverage Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市順義區北小營鎮

   Beixiaoying Town, Shunyi District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精飲料；果汁；無酒精果汁飲料；無酒精果汁；乳清飲料；水（飲料）；礦泉水（飲料）；葡萄

汁；檸檬水；蔬菜汁（飲料）；果汁冰水（飲料）；番茄汁（飲料）；花生乳（無酒精飲料）；杏仁乳

（飲料）；汽水；格瓦斯（無酒精飲料）；無酒精果茶；果昔；啤酒；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085858

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

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

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

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas e peças e acessórios para os produtos 

atrás referidos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085859

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : SEVEN7 INVESTMENT PTE. LTD.

 地址 Endereço : 100 Beach Road #25-06 Shaw Towers Singapore 189702

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; gabardinas; sobretudos; coletes; jaquetas; calças; camisas; blusões cor-

ta-vento; vestidos; saias; blazers; bermudas; calções; jardineiras; calças de ganga; cuecas; 

ceroulas; calças à boca de sino (bell-bottoms); macacões; fatos de treino; camisolas com ca-

puz; calças de jogging; pólos; «cross-over tops»; blusas; túnicas; malhas para ginástica; blu-

sas sem mangas; «hosiery»; luvas [vestuário]; lenços de cabeça e pescoço; cintos [vestuário]; 

vestidos de noiva; vestuário em couro; calçado; chapéus.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085860

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : SEVEN7 INVESTMENT PTE. LTD.

 地址 Endereço : 100 Beach Road #25-06 Shaw Towers Singapore 189702

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; gabardinas; sobretudos; coletes; jaquetas; calças; camisas; blusões cor-

ta-vento; vestidos; saias; blazers; bermudas; calções; jardineiras; calças de ganga; cuecas; 

ceroulas; calças à boca de sino (bell-bottoms); macacões; fatos de treino; camisolas com ca-

puz; calças de jogging; pólos; «cross-over tops»; blusas; túnicas; malhas para ginástica; blu-

sas sem mangas; «hosiery»; luvas [vestuário]; lenços de cabeça e pescoço; cintos [vestuário]; 

vestidos de noiva; vestuário em couro; calçado; chapéus.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085861

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Kodansha (Kodansha Ltd.)
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 地址 Endereço : 12-21, Otowa 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8001, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Publicações electrónicas, descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085862

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Kodansha (Kodansha Ltd.)

 地址 Endereço : 12-21, Otowa 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8001, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de publicações electrónicas on-line, não descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085863

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hoyu Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 501, Tokugawa 1-Chome, Higashi-Ku, Nagoya-Shi, Aichi-Ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Tintas para o cabelo, produtos de coloração para o cabelo; preparações para descolorar o 

cabelo; preparações para remover a cor do cabelo; loções para os cabelos; sprays para o ca-

belo; preparações para ondular o cabelo; tónicos capilares; cremes para o cabelo; champôs 

para o cabelo; produtos amaciadores para o cabelo; cremes para tratamento do cabelo; pro-

dutos para os cuidados do cabelo; cosméticos; produtos de higiene pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085864

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05
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[730] 申請人 Requerente : 龐林超

   Pong Lam Chio

 地址 Endereço : 澳門柿山鷹圍6-8號威鷹閣五樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085865

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 曹冬生

   CAO DONGSHENG

 地址 Endereço : 澳門南灣湖景大馬路744-B號1座12樓K座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085866

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 曹冬生

   CAO DONGSHENG

 地址 Endereço : 澳門南灣湖景大馬路744-B號1座12樓K座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085867

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : The Procter & Gamble Company

 地址 Endereço : One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados para lavagem e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados 

para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; preparados para o cuidado, tratamento e em-

belezamento do tecidos; amaciadores de tecido, realçamentos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085868

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, 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 : Botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulseiras (artigos de joa-

lharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito (arti-

gos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria e instrumentos crono-

métricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e mesa, estojos para relógios, ponteiros 

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

e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes para relógios, caixas em 

metais preciosos.

[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 64372/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/085872

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 蔡文盾

   Choi Man Ton

 地址 Endereço : 澳門祐漢長壽大馬路麗華新邨第一座7樓X座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/085873

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 統一藥品股份有限公司

   PRESIDENT PHARMACEUTICAL CORPORATION

 地址 Endereço : 中國台灣台北市松山區東興路8號7樓

   7F., No.8, Dongsing Rd., 105 Taipei, Taiwan China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 乳液；化妝品；化妝水；身體滋潤霜；護手霜；化妝護膚品；化妝棉；美容護膚用面膜；護膚面

霜；卸妝乳液；太陽油；成套化妝用具；手修護霜；防皺膏；除皺霜；香水；香皂；沐浴乳。（全屬

第3類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085874

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 以獸乳為主的乳類飲料，奶昔，火腿，食用植物濃縮物，鯷魚，魚罐頭，果醬，加工過的檳榔，食

用腌黄豆，蛋，豆奶，食用油，水果沙拉，食品用膠，經保存處理的堅果，經保存處理的蘑菇，烹

飪用蛋白，薑醬，花生湯，豆腐，食用乾製花草，食用燕窩，海苔香鬆。（全屬第29類產品）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085875

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 凍酸奶（冰凍甜點），冰淇淋，咖啡，茶，冰茶，糖，糖果，蜜，餡餅，披薩，麥片，麵條，爆米花，

大豆粉，太白粉，烹調用鹽，醬油，調味用香料，酵母，不含醚香精和香精油之食品用香精，發泡

奶油增稠製劑，家用嫩肉劑，食用預製谷蛋白，魚餃，糯米紙，速食麵。（全屬第30類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085876

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 果汁，水果冰沙飲料，啤酒，製飲料用糖漿製劑。（全屬第32類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085877

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為他人（凍酸奶店）促銷產品服務，顧客忠誠計劃（提供註冊顧客免費及折扣優待之選單項目）

之經營管理，提供企業加盟及連鎖經營管理之諮詢顧問，廣告設計，職業介紹，商業企業遷

移，建立電腦資訊系統資料庫，辦理會計業務，販賣機租賃，協尋贊助廠商，代理進出口服務，

貨物公證，拍賣，市場調查，為工商企業籌備商展服務，廣告宣傳器材租賃，凍酸奶零售批發，

為他人安排電訊服務預約，加水站服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 



10712 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2014 年 7 月 2 日

[210] 編號 N.º : N/085878

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳，會議室出租，養老院，托兒所，動物膳宿，桌子、椅子、桌布及玻璃器皿出租，烹飪設備出

租，飲水機出租，提供露營住宿設備。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085879

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 以獸乳為主的乳類飲料，奶昔，火腿，食用植物濃縮物，鯷魚，魚罐頭，果醬，加工過的檳榔，食

用腌黄豆，蛋，豆奶，食用油，水果沙拉，食品用膠，經保存處理的堅果，經保存處理的蘑菇，烹

飪用蛋白，薑醬，花生湯，豆腐，食用乾製花草，食用燕窩，海苔香鬆。（全屬第29類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085880

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 凍酸奶（冰凍甜點），冰淇淋，咖啡，茶，冰茶，糖，糖果，蜜，餡餅，披薩，麥片，麵條，爆米花，

大豆粉，太白粉，烹調用鹽，醬油，調味用香料，酵母，不含醚香精和香精油之食品用香精，發泡

奶油增稠製劑，家用嫩肉劑，食用預製谷蛋白，魚餃，糯米紙，速食麵。（全屬第30類產品）  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085881

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 果汁，水果冰沙飲料，啤酒，製飲料用糖漿製劑。（全屬第32類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085882

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為他人（凍酸奶店）促銷產品服務，顧客忠誠計劃（提供註冊顧客免費及折扣優待之選單項目）

之經營管理，提供企業加盟及連鎖經營管理之諮詢顧問，廣告設計，職業介紹，商業企業遷

移，建立電腦資訊系統資料庫，辦理會計業務，販賣機租賃，協尋贊助廠商，代理進出口服務，

貨物公證，拍賣，市場調查，為工商企業籌備商展服務，廣告宣傳器材租賃，凍酸奶零售批發，

為他人安排電訊服務預約，加水站服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085883

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳，會議室出租，養老院，托兒所，動物膳宿，桌子、椅子、桌布及玻璃器皿出租，烹飪設備出

租，飲水機出租，提供露營住宿設備。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085884

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 以獸乳為主的乳類飲料，奶昔，火腿，食用植物濃縮物，鯷魚，魚罐頭，果醬，加工過的檳榔，食

用腌黄豆，蛋，豆奶，食用油，水果沙拉，食品用膠，經保存處理的堅果，經保存處理的蘑菇，烹

飪用蛋白，薑醬，花生湯，豆腐，食用乾製花草，食用燕窩，海苔香鬆。（全屬第29類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085885

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 凍酸奶（冰凍甜點），冰淇淋，咖啡，茶，冰茶，糖，糖果，蜜，餡餅，披薩，麥片，麵條，爆米花，

大豆粉，太白粉，烹調用鹽，醬油，調味用香料，酵母，不含醚香精和香精油之食品用香精，發泡

奶油增稠製劑，家用嫩肉劑，食用預製谷蛋白，魚餃，糯米紙，速食麵。（全屬第30類產品）  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085886

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 果汁，水果冰沙飲料，啤酒，製飲料用糖漿製劑。（全屬第32類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085887

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為他人（凍酸奶店）促銷產品服務，顧客忠誠計劃（提供註冊顧客免費及折扣優待之選單項目）

之經營管理，提供企業加盟及連鎖經營管理之諮詢顧問，廣告設計，職業介紹，商業企業遷

移，建立電腦資訊系統資料庫，辦理會計業務，販賣機租賃，協尋贊助廠商，代理進出口服務，

貨物公證，拍賣，市場調查，為工商企業籌備商展服務，廣告宣傳器材租賃，凍酸奶零售批發，

為他人安排電訊服務預約，加水站服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085888

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC
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 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳，會議室出租，養老院，托兒所，動物膳宿，桌子、椅子、桌布及玻璃器皿出租，烹飪設備出

租，飲水機出租，提供露營住宿設備。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085889

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 以獸乳為主的乳類飲料，奶昔，火腿，食用植物濃縮物，鯷魚，魚罐頭，果醬，加工過的檳榔，食

用腌黄豆，蛋，豆奶，食用油，水果沙拉，食品用膠，經保存處理的堅果，經保存處理的蘑菇，烹

飪用蛋白，薑醬，花生湯，豆腐，食用乾製花草，食用燕窩，海苔香鬆。（全屬第29類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085890

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 凍酸奶（冰凍甜點），冰淇淋，咖啡，茶，冰茶，糖，糖果，蜜，餡餅，披薩，麥片，麵條，爆米花，

大豆粉，太白粉，烹調用鹽，醬油，調味用香料，酵母，不含醚香精和香精油之食品用香精，發泡

奶油增稠製劑，家用嫩肉劑，食用預製谷蛋白，魚餃，糯米紙，速食麵。（全屬第30類產品）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085891

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 果汁，水果冰沙飲料，啤酒，製飲料用糖漿製劑。（全屬第32類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085892

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為他人（凍酸奶店）促銷產品服務，顧客忠誠計劃（提供註冊顧客免費及折扣優待之選單項目）

之經營管理，提供企業加盟及連鎖經營管理之諮詢顧問，廣告設計，職業介紹，商業企業遷

移，建立電腦資訊系統資料庫，辦理會計業務，販賣機租賃，協尋贊助廠商，代理進出口服務，

貨物公證，拍賣，市場調查，為工商企業籌備商展服務，廣告宣傳器材租賃，凍酸奶零售批發，

為他人安排電訊服務預約，加水站服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085893

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳，會議室出租，養老院，托兒所，動物膳宿，桌子、椅子、桌布及玻璃器皿出租，烹飪設備出

租，飲水機出租，提供露營住宿設備。（全屬第43類服務）  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085894

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 以獸乳為主的乳類飲料，奶昔，火腿，食用植物濃縮物，鯷魚，魚罐頭，果醬，加工過的檳榔，食

用腌黄豆，蛋，豆奶，食用油，水果沙拉，食品用膠，經保存處理的堅果，經保存處理的蘑菇，烹

飪用蛋白，薑醬，花生湯，豆腐，食用乾製花草，食用燕窩，海苔香鬆。（全屬第29類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085895

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 凍酸奶（冰凍甜點），冰淇淋，咖啡，茶，冰茶，糖，糖果，蜜，餡餅，披薩，麥片，麵條，爆米花，

大豆粉，太白粉，烹調用鹽，醬油，調味用香料，酵母，不含醚香精和香精油之食品用香精，發泡

奶油增稠製劑，家用嫩肉劑，食用預製谷蛋白，魚餃，糯米紙，速食麵。（全屬第30類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085896

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 果汁，水果冰沙飲料，啤酒，製飲料用糖漿製劑。（全屬第32類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085897

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為他人（凍酸奶店）促銷產品服務，顧客忠誠計劃（提供註冊顧客免費及折扣優待之選單項目）

之經營管理，提供企業加盟及連鎖經營管理之諮詢顧問，廣告設計，職業介紹，商業企業遷

移，建立電腦資訊系統資料庫，辦理會計業務，販賣機租賃，協尋贊助廠商，代理進出口服務，

貨物公證，拍賣，市場調查，為工商企業籌備商展服務，廣告宣傳器材租賃，凍酸奶零售批發，

為他人安排電訊服務預約，加水站服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085898

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, OK 73134, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳，會議室出租，養老院，托兒所，動物膳宿，桌子、椅子、桌布及玻璃器皿出租，烹飪設備出

租，飲水機出租，提供露營住宿設備。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085901

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05
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[730] 申請人 Requerente : 廈門豪客來餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區湖濱北路16號701-702室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 餐具（刀、叉和匙）；餐叉；刀叉餐具；匙；銀餐具（刀、叉、匙）；刀；磨刀石；園藝工具（手動

的）；手工操作的手刀具；切削工具（手工具）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085902

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 廈門豪客來餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區湖濱北路16號701-702室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；衛生紙；紙巾；紙餐巾；日曆；海報；包裝用塑料膜；傢俱除外的辦公必需品；紙製餐桌用

布；建築模型。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085903

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 廈門豪客來餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區湖濱北路16號701-702室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；餐廳；飯店；餐館；酒吧服務；快餐館；住所（旅館、供膳寄宿處）；假日野營住宿服務；

汽車旅館；旅館預訂；日間托兒所（看孩子）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085908

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 索菲亞家居股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州增城市新塘鎮寧西工業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7
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[511] 產品 Produtos : 食品加工機（電動），洗碗機，廚房用電動機器，洗衣機，非手動的手持工具，清潔用吸塵裝置，

拼花地板電子打蠟機，制食品用電動機械，冰箱壓縮機，電攪拌器，電動清潔機械和設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085909

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 索菲亞家居股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州增城市新塘鎮寧西工業園 

 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 : 烹調用裝置和設備，廚房爐灶（烘箱），烤爐，微波爐（廚房用具），冰櫃，冰箱，空氣調節設備，

廚房用抽油煙機，頭髮用吹風機，加熱裝置，散熱器（供暖），供暖裝置，淋浴熱水器，燃氣爐，

浴室裝置，沐浴用設備，水淨化裝置，飲用水過濾器，電暖器，打火機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085910

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 索菲亞家居股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州增城市新塘鎮寧西工業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 碗櫃，廚具櫃，傢俱，盥洗台（傢俱），餐具架（傢俱），衣服罩（衣櫃），工作臺，傢俱用非金屬

附件，非金屬的衣服掛鈎，傢俱門，木制傢俱隔板，枕頭，軟墊，窗簾環，室內百葉簾，門用非金

屬附件，非金屬箱，竹簾，木、蠟、石膏或塑料制藝術品，帶蓋的籃，容器用非金屬蓋，塑料包裝

容器，鍍銀玻璃（鏡子），展示板，食品用塑料裝飾品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085911

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 索菲亞家居股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州增城市新塘鎮寧西工業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告，貨物展出，廣告宣傳本的出版，計算機網絡上的在線廣告，為零售目的在通訊媒體上

展示商品，商業調查，市場分析，公共關係，組織商業或廣告展覽，進出口代理，替他人推銷，

市場營銷，人員招收。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085912

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/05

[730] 申請人 Requerente : 童泰嬰幼兒服飾有限公司

   TONG TAI INFANT FINERY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國河北省甯晉縣鳳凰鎮王家場村

   Wang Jia Chang, Fenghuang Town, He Bei Province, 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；童裝；嬰兒紡織品尿布；嬰兒全套衣；嬰兒睡袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085915

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : 溫州卡奧爾貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省溫州市學院中路7號C-1 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 仿皮革，皮製帽盒，皮革工具袋（空的），公文箱，皮革或皮革板製盒，皮墊，傘，皮帶（鞍具），

背包，人造革箱。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085916

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : 溫州卡奧爾貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省溫州市學院中路7號C-1 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 薄荷酒，蒸餾飲料，雞尾酒，葡萄酒，白蘭地，威士忌，酒精飲料（啤酒除外），朗姆酒，伏特加

酒，汽酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085933

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳市奇濱實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區西麗麻磡百順工業園七棟201房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 電力煮咖啡機；冰箱除味器；空氣防臭裝置；風扇（空氣調節）；空氣淨化裝置和機器；空氣消

毒器；消毒器；衛生間用消毒劑分配器；水淨化裝置；電暖器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085934

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳市奇濱實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區西麗麻磡百順工業園七棟201房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 電力煮咖啡機；冰箱除味器；空氣防臭裝置；風扇（空氣調節）；空氣淨化裝置和機器；空氣消

毒器；消毒器；衛生間用消毒劑分配器；水淨化裝置；電暖器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085935

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : 浙江耀鋒動力科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國紹興市越城區城南九裡工業園區大明路81號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 割草機；噴霧機；煤氣機；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、引擎或馬達部件）；非手動的農業器具；非手動的手持工具；交流發電機；發電機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085936

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : TTET UNION CORPORATION

 地址 Endereço : 32, Gung Yeh W. Rd., Guantian Dist., Tainan City, Taiwan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用油；奶油；牛乳製品；奶粉；水果蜜餞；果醬；魚罐頭；水果罐頭；肉罐頭；蔬菜罐頭；肉片；

肉鬆；水產速食調理包；海鮮速食調理包；肉類速食調理包；蔬菜速食調理包；果凍。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085937

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; bagagem, sacos, 

carteiras; malas de mão de cerimónia; sacos de trabalho; sacos de tiracolo; sacos de lona; 

bagagem; estojos para produtos de toilette; malas de mão; sacos de transporte; porta-ani-

mais e gaiolas para o transporte de animais; porta-cartões; bolsas para produtos cosméti-

cos; sacos de estafeta; atacadores de couro; pochetes; pastas para documentos; mochilas; 

sacos para atletismo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085938

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden
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 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário, nomeadamente, fatos, calções de banho, fatos 

de banho, roupões de banho, biquínis, cintos de couro (vestuário), vestuário para crianças, 

fatos de balé, macacões, fatos de calça-casaco, calças, gangas (vestuário), calças de ganga, 

lenços de pescoço, ligas, luvas, jaquetas, calções, saias, vestuário de desporto, roupa inte-

rior, vestidos, cardigãs, camisas de manga curta, camisas de senhora, camisolas com capuz, 

vestuário para grávidas, vestuário de dormir, macacões, lenços de bolso, camisolas de gola 

alta, pulôveres, vestuário impermeável, lenços de cabeça e pescoço, camisas, gravatas, ves-

tuário de praia, blusas de alças, collants, meias, «sweaters», «t-shirts», fatos de máscaras, 

coletes, túnicas, roupa interior, mitenes; vestuário exterior, nomeadamente, casacos; calça-

do, nomeadamente, sapatos, botas, botins, sandálias, chinelos, sapatos de corrida, sapati-

lhas de balé; chapelaria, nomeadamente, chapéus, bonés, toucas, viseiras, bandanas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085939

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; produtos para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabão; perfumes; óleos etéreos; cosméticos; produtos para os 

cuidados do cabelo; pós dentífricos; pastas de dentes; dentífricos; óleos essenciais para aro-

materapia; produtos de higiene pessoal; produtos para depois de barbear; máscaras faciais; 

cremes para o rosto; desodorizantes anti-transpirantes; produtos para a lavagem do rosto 

[cosméticos]; cremes anti-envelhecimento; óleos para bebés; geles de banho; sais de banho; 

preparações para o banho, nomeadamente, aditivos para o banho, grânulos para o banho, 

óleos para o banho; sabão antibacteriano; bálsamos para o cabelo; preparações descoloran-

tes para o cabelo; bolas de algodão cosméticas; cotonetes para uso cosmético; preparações 

para remoção de verniz; perfumes; sabões para o duche; lápis para sobrancelhas; tintas 

para o cabelo; adesivos para fixação de unhas postiças; adesivos para fixação de pestanas 

postiças; unhas postiças; toalhetes cosméticos pré-humedecidos; geles para pentear os 

cabelos; ceras para pentear os cabelos; cremes para as mãos; preparações para depilação 

e para barbear; loções para pentear os cabelos; cremes para o cabelo; champôs; prepara-

ções para ondular o cabelo; preparações para os cuidados da pele; colutórios, não para uso 

medicinal; vaporizadores bucais não medicinais; produtos de maquilhagem; cremes para 

redução da celulite; cremes para o corpo [cosméticos]; esfoliantes para o corpo; manteigas 

para o corpo; pomadas para os lábios; bálsamos para os lábios não medicinais; brilhos para 

os lábios; delineadores para os lábios; batons; adesivos para fixação de cabelo postiço; pes-

tanas postiças; rímel; mousses [artigos de toilette] para pentear os cabelos; vernizes para 
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as unhas; sombras para as pálpebras; sprays perfumados para o corpo; produtos para a hi-

giene oral, nomeadamente, pasta de dentes, escovas de dentes, gel dentário, fio dental; pre-

parações para os cuidados de beleza e de limpeza do corpo, nomeadamente, sabões para 

os cuidados do corpo, produtos para a limpeza do corpo, geles para o corpo, produtos para 

dar brilho ao corpo, loções para o corpo, vaporizadores para o corpo, produtos hidratantes 

para o corpo, pós para o corpo, esfoliantes para o corpo, produtos de lavagem para o cor-

po; produtos de limpeza e de polimento para o couro e calçado; preparações e tratamentos 

para os cuidados do cabelo; pó-de-talco; rouges; ceras para alfaiates e sapateiros; batons 

de protecção solar [cosméticos]; produtos de protecção solar; bases para maquilhagem; 

sabões, nomeadamente, sabões em barra, sabões para o banho, sabões desodorizantes, sa-

bões para as mãos, sabões para barbear, sabões e geles para a pele, nomeadamente, geles 

de banho, geles para o duche, geles para hidratação da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085940

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Estojos para transporte de computadores; publicações electrónicas, descarregáveis; apli-

cações descarregáveis para telemóveis; estojos adaptados para telemóveis; armações para 

óculos; correntes para pince-nez; cordões para pince-nez; auriculares; óculos de protecção 

para esqui; óculos de protecção para natação; estojos para óculos de sol; óculos de sol; ócu-

los [óptica]; estojos para óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085941

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; produtos de joalharia; pedras preciosas; relógios; instrumentos cronomé-

tricos; pedras preciosas, pérolas e metais preciosos, e imitações dos mesmos; amuletos 

[joalharia] de metais comuns; bijutaria; alfinetes ornamentais; diademas; anéis [joalharia]; 

pulseiras de tornozelo; colares; pendentes; correntes [joalharia]; alfinetes de gravata; reló-
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gios de mesa e parede e relógios; botões de punho; porta-chaves [bugigangas ou berloques]; 

brincos; produtos de joalharia; caixas para joalharia e caixas para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085942

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Materiais de embalagem em cartão; cartazes; toalhas de papel para o rosto; livros; centros 

de mesa decorativos em papel; guardanapos de papel; materiais e artigos para decoração 

e arte; produtos de papelaria para festas; figuras feitas de papel; produtos de papel des-

cartáveis; representações gráficas em papel; obras de arte e figuras de papel e de cartão, e 

maquetas de arquitectura; gráficos; caixas de cartão; lenços de papel; catálogos de venda 

por correspondência; sacos de papel e de plástico para embalagem; papel, cartão e plástico 

para acondicionamento e armazenamento; canetas [artigos de escritório]; periódicos; publi-

cações impressas, nomeadamente, livros, revistas, folhetos, boletins informativos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085943

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; bagagem, sacos, 

carteiras; malas de mão de cerimónia; sacos de trabalho; sacos de tiracolo; sacos de lona; 

bagagem; estojos para produtos de toilette; malas de mão; sacos de transporte; porta-ani-

mais e gaiolas para o transporte de animais; porta-cartões; bolsas para produtos cosméti-

cos; sacos de estafeta; atacadores de couro; pochetes; pastas para documentos; mochilas; 

sacos para atletismo.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085944

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis; espelhos (vidros espelhados); molduras; produtos em madeira, cortiça, cana, junco, 

vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar ou de 

plástico e não incluídos noutras classes; móveis, nomeadamente, armários, bancos, camas, 

camas com grades, berços, mesas, cadeiras, sofás; cabides; ganchos para vestuário; maçane-

tas para móveis; travesseiros; colchões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085945

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para a cozinha ou uso doméstico; pentes; escovas (com excepção de 

pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-aço; vidro em 

bruto ou semiacabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança 

não incluídas noutras classes; utensílios de cozinha e recipientes para alimentos e bebidas; 

pentes para o cabelo e esponjas abrasivas para todos os fins; escovas de dentes e escovas 

para o cabelo; artigos de limpeza, nomeadamente, palha-de-aço; baixelas; louça de mesa; 

estátuas, estatuetas, placas e obras de arte, feitas de porcelana, terracota ou vidro; estojos 

de toilette; escovas para lavar louça; panos para a louça; bandejas; escovas de dentes; arti-

gos de jardinagem, nomeadamente, forquilhas, luvas de jardinagem; cestos para lavandaria; 

castiçais; recipientes para sabão líquido; corta-massas (formas para biscoitos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085946

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24
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[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis, não incluídos noutras classes; roupa de cama; toalhas de mesa 

em matérias têxteis; cobertores; lençóis, fronhas, capas de edredão; colchas; mantas; saias 

de cama; cobertores de cama; individuais de mesa; toalhas de mesa; oleado para uso como 

toalhas de mesa; toalhas de centros de mesa; guardanapos em matérias têxteis; roupa de 

casa; toalhas de banho e toalhas de mão; roupa de mesa para chá; cortinas de duche; cor-

tinas; coberturas de plástico para móveis; coberturas em matérias têxteis para móveis; fro-

nhas decorativas; cobertores tecidos; edredões com enchimento de material  acolchoado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085947

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Cabelo postiço; rolos para o cabelo (sem serem utensílios  manuais); acessórios (sem serem 

em metais preciosos e sem jóias); faixas para o cabelo; travessões para o cabelo [ganchos 

para o cabelo],  não em metais preciosos; redes para o cabelo; travessas para o cabelo [tra-

vessões]; flores artificiais; emblemas para vestuário, não em metais preciosos; bordados; 

rendas; alfinetes de fantasia; alfinetes de fantasia ornamentais; (não de metais preciosos); 

borlas (franjas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085948

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

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

de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-aço; vidro 

em bruto ou semiacabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, porcelana e 

faiança não incluídas noutras classes; utensílios de cozinha e recipientes para alimentos e 

bebidas; pentes para o cabelo e esponjas abrasivas para todos os fins; escovas de dentes e 

escovas para o cabelo; artigos de limpeza, nomeadamente, palha-de-aço; baixelas; louça de 

mesa; estátuas, estatuetas, placas e obras de arte, feitas de porcelana, terracota ou vidro; 

estojos de toilette; escovas para lavar louça; panos para a louça; bandejas;  artigos de jardi-

nagem, nomeadamente,  luvas de jardinagem; cestos para lavandaria; castiçais; recipientes 

para sabão líquido; corta-massas (formas para biscoitos).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085949

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis, não incluídos noutras classes; roupa de cama; toalhas de mesa 

em matérias têxteis; cobertores; lençóis, fronhas, capas de edredão; colchas; mantas; saias 

de cama; cobertores de cama; individuais de mesa; toalhas de mesa; oleado para uso como 

toalhas de mesa; toalhas de centros de mesa; guardanapos em matérias têxteis; roupa de 

casa; toalhas de banho e toalhas de mão; roupa de mesa para chá; cortinas de duche; cor-

tinas; coberturas de plástico para móveis; coberturas em matérias têxteis para móveis; fro-

nhas decorativas; cobertores tecidos; edredões com enchimento de material  acolchoado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085950

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, marketing e promocionais; serviços de análise, pesquisa e infor-

mação de negócios; serviços de transacções comerciais e de informações aos consumidores; 

gestão de negócios; serviços de venda a retalho com respeito a candeeiros, lâmpadas, velas, 

calhas, ganchos para cortinados, persianas, preparações para branquear e outras substân-

cias para uso em lavandaria, preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, sa-

bões, perfumes, óleos etéreos, cosméticos, produtos para tratamento do cabelo, pós dentí-

fricos, pasta de dentes, dentífricos, óleos essenciais para aromaterapia, produtos de higie-

ne, produtos para depois de barbear, máscaras para o rosto, cremes para o rosto, desodori-

zantes anti-transpirantes, produtos para a lavagem do rosto [cosméticos], cremes anti-enve-

lhecimento, óleos para bebés, geles de banho, sais de banho, preparações para o banho, no-

meadamente, aditivos para o banho, grânulos para o banho, óleos para o banho, sabões an-

tibacterianos, bálsamos para o cabelo, preparações para descolorar o cabelo, bolas de algo-

dão para uso cosmético, cotonetes para uso cosmético, preparações para a remoção do ver-

niz, perfumes, sabão para o duche, lápis para as sobrancelhas, tintas para o cabelo, adesivos 

para fixar unhas postiças, adesivos para fixar pestanas postiças, unhas postiças, toalhetes 

cosméticos pré-humedecidos, geles para pentear o cabelo, ceras para pentear o cabelo, cre-

mes para as mãos, preparações para depilação e para barbear, loções para pentear o cabe-

lo, cremes para o cabelo, champôs, preparações para a ondulação do cabelo, preparações 
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para os cuidados da pele, colutórios, não para uso medicinal, vaporizadores orais não para 

uso medicinal, produtos de maquilhagem, cremes para a redução da celulite, cremes para o 

corpo [cosméticos], produtos esfoliantes para o corpo, manteigas para o corpo, pomadas 

para os lábios, bálsamos para os lábios não de uso medicinal, brilhos para os lábios, deline-

adores para os lábios, batons, adesivos para fixação de cabelo postiço, pestanas postiças, rí-

mel, mousses [artigos de toilette] para pentear o cabelo, vernizes de unhas, sombras para os 

olhos, vaporizadores perfumados para o corpo, preparações para a higiene oral, nomeada-

mente, pasta de dentes, escovas de dentes, gel dental, fio dental, preparações para a limpe-

za e para os cuidados de beleza do corpo, nomeadamente, sabões para os cuidados do cor-

po, produtos de limpeza do corpo, geles para o corpo, brilhos para o corpo, loções para o 

corpo, hidratantes de vaporizar (brumas) para o corpo, produtos hidratantes para o corpo, 

pós para o corpo, esfoliantes para o corpo, produtos de lavagem para o corpo, produtos 

para limpeza e polimento do couro e do calçado, preparações e produtos de tratamento 

para os cuidados do cabelo, pó de talco, rouges, ceras de alfaiates e sapateiros, batons com 

ecrã total [cosméticos], preparações de protecção solar, bases de maquilhagem, sabões, no-

meadamente, sabão em barra, sabão para o banho, sabão desodorizante, sabão para as 

mãos, sabão para barbear, sabão e geles para a pele, nomeadamente, geles de banho, geles 

para o duche, geles para a hidratação da pele, estojos para o transporte de computadores, 

publicações electrónicas, descarregáveis, aplicações para telemóveis descarregáveis, estojos 

adaptados para telemóveis, armações de óculos, correntes para pince-nez, cordões para 

pince-nez, auriculares, óculos de protecção para esqui, óculos de protecção para natação, 

estojos para óculos de sol, óculos de sol, óculos [óptica], estojos para óculos, metais precio-

sos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras 

preciosas, relógios, instrumentos cronométricos, gemas, pérolas e metais preciosos, e res-

pectivas imitações, amuletos [joalharia] de metais comuns, bijutaria, alfinetes ornamentais, 

diademas, anéis [joalharia], pulseiras para os tornozelos, colares, pendentes, correntes [jo-

alharia], alfinetes de gravata, relógios de mesa e de parede e relógios, botões de punho, 

porta-chaves [bugigangas ou berloques], brincos, jóias, caixas para jóias e caixas para reló-

gios, materiais de embalagem de cartão, cartazes, toalhas de rosto de papel, livros, centros 

de mesa decorativos em papel, guardanapos de papel, materiais e artigos para decoração e 

arte, artigos de papelaria para festas, figuras de papel, produtos de papel descartáveis, re-

presentações gráficas em papel, obras de arte e figuras de papel e cartão, e maquetes de ar-

quitectura, gráficos, caixas de cartão, lenços de papel, catálogos de vendas por correspon-

dência, sacos de papel e de plástico para embalagem, papel, cartão e plástico para acondi-

cionamento e armazenamento, canetas [material de escritório], periódicos, publicações im-

pressas, nomeadamente, livros, revistas, folhetos, boletins informativos, couro e imitações 

de couro, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, bagagem, sacos, carteiras, bolsas 

de noite, sacos de trabalho, sacos de ombro, sacos de lona, malas de viagem, estojos para 

artigos de higiene pessoal, malas de mão, sacos de transporte, porta-animais e gaiolas para 

o transporte de animais, porta-cartões, bolsas para cosméticos, sacos de estafeta, cordões 

de couro, pochetes, pastas para documentos, mochilas, sacos de atletismo, móveis, espelhos 

(vidro espelhado), molduras, produtos de madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, 

marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar ou de plástico, móveis, no-

meadamente, armários, bancos, camas, camas com grades, berços, mesas, cadeiras, sofás, 

cabides para vestuário, ganchos para vestuário, maçanetas para móveis, travesseiros, col-

chões, utensílios e recipientes de uso doméstico ou de cozinha, pentes, escovas (com excep-

ção dos pincéis), materiais para o fabrico de escovas, material de limpeza, palha-de-aço, vi-

dro em bruto ou semitrabalhado (excepto vidro para a construção), vidraria, porcelana e 

faiança, utensílios de cozinha e recipientes para alimentos e bebidas, pentes para o cabelo 

e esponjas abrasivas de multiuso, escovas para o cabelo e escovas de dentes, artigos de lim-
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peza, nomeadamente, palha-de-aço, baixelas, louça de mesa, estátuas, estatuetas, placas e 

obras de arte, feitas de porcelana, terracota ou vidro, estojos de toilette, escovas para lavar 

louça, panos para louça, bandejas, escovas de dentes, artigos de jardinagem, nomeadamen-

te, forquilhas para jardinagem, luvas de jardinagem; cestos para lavandaria; castiçais; dis-

tribuidores de sabão líquido; corta-massas (formas para bolinhos), têxteis e produtos têx-

teis, roupa de cama, roupa de mesa de matérias têxteis, cobertores, lençóis, fronhas, capas 

para edredons, colchas, mantas, saias de cama, cobertores de cama, marca-pratos, toalhas 

de mesa, oleados para uso como toalhas de mesa, toalhas de centro de mesa, guardanapos 

de mesa de matérias têxteis, roupa de casa, toalhas de banho e toalhas de mão, toalhas de 

chá, cortinados para chuveiros, cortinados, capas de plástico para móveis, capas em maté-

rias têxteis para móveis, capas para almofadas, cobertores tecidos, colchas cheias de mate-

riais de enchimento, vestuário, calçado, chapelaria, vestuário, nomeadamente, fatos, cal-

ções de banho, fatos de banho, roupões de banho, biquínis, cintos de couro (vestuário), 

vestuário para crianças, roupas de ballet, batas, fatos de calça e casaco, calças, gangas (ves-

tuário), calças de ganga, lenços, ligas, luvas, jaquetas, calções, saias, vestuário de desporto, 

roupas interiores, vestidos, cardigãs, camisas de manga curta, camisas de mulher, camiso-

lões com capuz, vestuário de maternidade, roupa de dormir, fatos-macaco, lenços de bolso, 

camisolas de gola alta, pulôveres, vestuário impermeável, lenços de cabeça e pescoço, ca-

misas, gravatas, roupa de praia, blusas de alças, collants, meias, camisolas, t-shirts, fatos de 

máscaras, coletes, túnicas, vestuário interior, mitenes, vestuário exterior, nomeadamente, 

casacos, calçado, nomeadamente, sapatos, botas, botins, sandálias, chinelos, sapatos de 

corrida, sapatilhas de balé, chapelaria, nomeadamente, chapéus, bonés, toucas, viseiras, 

bandanas, rendas e bordados, fitas e laços, botões, colchetes e ilhós, alfinetes de cabelo, 

agulhas de costura, agulhas de croché para bordar, agulhas de tricô, flores artificiais, faixas 

para o cabelo, extensões de cabelo, travessões para o cabelo [ganchos para o cabelo], redes 

para o cabelo, rolos para o cabelo, travessas para o cabelo [travessões]; serviços de marke-

ting, nomeadamente, análise de marketing e pesquisa de marketing; marketing promocio-

nal, promoção da venda de produtos e serviços através de concursos promocionais e da dis-

tribuição de material impresso relacionado com isso; publicidade de beneficência, nomea-

damente, serviços de angariação de recursos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085951

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros nomeadamente serviços de planeamento financeiro e de gestão fi-

nanceira; serviços de cartões de crédito; negócios monetários; patrocínio financeiro para 

terceiros; serviços de fundos de beneficência, nomeadamente serviços de angariação de 

fundos; serviços de corretagem imobiliária.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085952

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; produtos para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabão; perfumes; óleos etéreos; cosméticos; produtos para os 

cuidados do cabelo; pós dentífricos; pastas de dentes; dentífricos; óleos essenciais para aro-

materapia; produtos de higiene pessoal; produtos para depois de barbear; máscaras faciais; 

cremes para o rosto; desodorizantes anti-transpirantes; produtos para a lavagem do rosto 

[cosméticos]; cremes anti-envelhecimento; óleos para bebés; geles de banho; sais de banho; 

preparações para o banho, nomeadamente, aditivos para o banho, grânulos para o banho, 

óleos para o banho; sabão antibacteriano; bálsamos para o cabelo; preparações descoloran-

tes para o cabelo; bolas de algodão cosméticas; cotonetes para uso cosmético; preparações 

para remoção de verniz; perfumes; sabões para o duche; lápis para sobrancelhas; tintas 

para o cabelo; adesivos para fixação de unhas postiças; adesivos para fixação de pestanas 

postiças; unhas postiças; toalhetes cosméticos pré-humedecidos; geles para pentear os 

cabelos; ceras para pentear os cabelos; cremes para as mãos; preparações para depilação 

e para barbear; loções para pentear os cabelos; cremes para o cabelo; champôs; prepara-

ções para ondular o cabelo; preparações para os cuidados da pele; colutórios, não para uso 

medicinal; vaporizadores bucais não medicinais; produtos de maquilhagem; cremes para 

redução da celulite; cremes para o corpo [cosméticos]; esfoliantes para o corpo; manteigas 

para o corpo; pomadas para os lábios; bálsamos para os lábios não medicinais; brilhos para 

os lábios; delineadores para os lábios; batons; adesivos para fixação de cabelo postiço; pes-

tanas postiças; rímel; mousses [artigos de toilette] para pentear os cabelos; vernizes para 

as unhas; sombras para as pálpebras; sprays perfumados para o corpo; produtos para a hi-

giene oral, nomeadamente, pasta de dentes, escovas de dentes, gel dentário, fio dental; pre-

parações para os cuidados de beleza e de limpeza do corpo, nomeadamente, sabões para 

os cuidados do corpo, produtos para a limpeza do corpo, geles para o corpo, produtos para 

dar brilho ao corpo, loções para o corpo, vaporizadores para o corpo, produtos hidratantes 

para o corpo, pós para o corpo, esfoliantes para o corpo, produtos de lavagem para o cor-

po; produtos de limpeza e de polimento para o couro e calçado; preparações e tratamentos 

para os cuidados do cabelo; pó-de-talco; rouges; ceras para alfaiates e sapateiros; batons 

de protecção solar [cosméticos]; produtos de protecção solar; bases para maquilhagem; 

sabões, nomeadamente, sabões em barra, sabões para o banho, sabões desodorizantes, sa-

bões para as mãos, sabões para barbear, sabões e geles para a pele, nomeadamente, geles 

de banho, geles para o duche, geles para hidratação da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085953

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Estojos para transporte de computadores; publicações electrónicas, descarregáveis; apli-

cações descarregáveis para telemóveis; estojos adaptados para telemóveis; armações para 

óculos; correntes para pince-nez; cordões para pince-nez; auriculares; óculos de protecção 

para esqui; óculos de protecção para natação; estojos para óculos de sol; óculos de sol; ócu-

los [óptica]; estojos para óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085954

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; produtos de joalharia; pedras preciosas; relógios; instrumentos cronomé-

tricos; pedras preciosas, pérolas e metais preciosos, e imitações dos mesmos; amuletos 

[joalharia] de metais comuns; bijutaria; alfinetes ornamentais; diademas; anéis [joalharia]; 

pulseiras de tornozelo; colares; pendentes; correntes [joalharia]; alfinetes de gravata; reló-

gios de mesa e parede e relógios; botões de punho; porta-chaves [bugigangas ou berloques]; 

brincos; produtos de joalharia; caixas para joalharia e caixas para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085955

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Materiais de embalagem em cartão; cartazes; toalhas de papel para o rosto; livros; centros 

de mesa decorativos em papel; guardanapos de papel; materiais e artigos para decoração 

e arte; produtos de papelaria para festas; figuras feitas de papel; produtos de papel des-

cartáveis; representações gráficas em papel; obras de arte e figuras de papel e de cartão, e 

maquetas de arquitectura; gráficos; caixas de cartão; lenços de papel; catálogos de venda 

por correspondência; sacos de papel e de plástico para embalagem; papel, cartão e plástico 

para acondicionamento e armazenamento; canetas [artigos de escritório]; periódicos; publi-

cações impressas, nomeadamente, livros, revistas, folhetos, boletins informativos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085956

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; bagagem, sacos, 

carteiras; malas de mão de cerimónia; sacos de trabalho; sacos de tiracolo; sacos de lona; 

bagagem; estojos para produtos de toilette; malas de mão; sacos de transporte; porta-ani-

mais e gaiolas para o transporte de animais; porta-cartões; bolsas para produtos cosméti-

cos; sacos de estafeta; atacadores de couro; pochetes; pastas para documentos; mochilas; 

sacos para atletismo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085957

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

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

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

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas e peças e acessórios para os produtos 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085958

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : The H. D. Lee Company, Inc.

 地址 Endereço : 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, Estados Unidos da 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 : Mochilas com alças, sacos de lazer, malas de viagem, sacos de viagem, bolsas, carteiras, es-

tojos, chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085959

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : The H. D. Lee Company, Inc.

 地址 Endereço : 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, Estados Unidos da America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085960

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : The H.D. Lee Company, Inc.

 地址 Endereço : 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, Estados Unidos da 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 : Mochilas com alças, sacos de lazer, malas de viagem, sacos de viagem, bolsas, carteiras, es-

tojos, chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085961

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : The H. D. Lee Company, Inc.

 地址 Endereço : 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, Estados Unidos da America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085962

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : Diamintangibles International, Ltd.

 地址 Endereço : British Colonial Center of Commerce, One Bay Street, 3rd Floor, P.O. Box N-7115, Nassau, 

Bahamas
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 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; diamantes; pedras preciosas; metais preciosos, em bruto ou semitra-

balhados; jóias de diamantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085967

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : 橋空間設計一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街285號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 室內設計。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/085968

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : 號一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街285號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售業務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/085970

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

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

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

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

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

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

xas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, com-

putadores; software informático; extintores de incêndio; conteúdos gravados; informação 

tecnológica e equipamento audiovisual; magnetos, magnetizadores e desmagnetizadores; 

dispositivos ópticos, dispositivos para aumentar o rendimento e correctores; dispositivos de 

segurança, para segurança e de sinalização; equipamento de mergulho; dispositivos de na-

vegação, orientação, acompanhamento, direcção e de cartografia; instrumentos de medida, 

detenção e monitorização, indicadores e controladores; aparelhos educativos e simulado-

res; jogos de computador (software informático); software informático para jogos de com-

putador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software in-

formático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos 

de computador; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software infor-

mático de jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; 

software informático de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos 

electrónicos móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispo-

sitivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores; estojos e 

capas para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis e notebooks, leitores 

de média portátil, câmaras fotográficas e outros equipamentos fotográficos; danglers para 

telemóveis; óculos; óculos; óculos de verão; óculos de sol; capas para telemóveis; acessórios 

para telemóveis; rádios com despertadores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, castanho, castanho claro, verde claro, branco, preto, vermelho, azul, bege, doura-

do.

[210] 編號 N.º : N/085971

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas; serviços de pu-

blicação e reportagem; tradução e interpretação; serviços de jogos electrónicos, incluindo 

a provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através de uma rede global 

de computador; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dis-

positivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados com com-

putadores e jogos electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em 

telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos 
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singulares interactivos e para jogadores múltiplos através da internet, redes electrónicas 

de comunicação ou através duma rede informática global; publicação de software de jogos 

para computador, jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, castanho, castanho claro, verde claro, branco, preto, vermelho, azul, bege, doura-

do.

[210] 編號 N.º : N/085972

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : Chung Pak Investment Limited

 地址 Endereço : 7/F, Chung Pak Commercial Building, 2 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos eléctricos; baterias; baterias eléctricas; baterias recarregáveis; 

pilhas secas; células eléctricas; acumuladores; carregadores de bateria; células galvânicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085973

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : Barry Callebaut AG

 地址 Endereço : Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Massa de cacau; artigos semi-processados para confeitaria feitos com café, cacau ou choco-

late, particularmente pastas aromáticas, produtos de pastelaria e enchidos; pão ralado; cho-

colate cru para uso doméstico e industrial; cacau e pó de cacau, particularmente pó instan-

tâneo dissolúvel, cacau e bebidas de chocolate; chocolate e artigos de chocolate, confeitos 

e pralinas; artigos semi-processados para confeitos feito à base de frutas, nomeadamente 

pastas aromáticas, produtos de pastelaria e enchidos; tudo incluído na classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085980

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07
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[730] 申請人 Requerente : RGF Enviromental Group, Inc

 地址 Endereço : 1101 West 13th Street Port of Palm Beach Enterprise Zone, Riviera Beach, FL 33404  

U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, seca-

gem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários, filtros; sistemas de tratamento de 

água na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085981

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : RGF Enviromental Group, Inc

 地址 Endereço : 1101 West 13th Street Port of Palm Beach Enterprise Zone, Riviera Beach, FL 33404  

U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, seca-

gem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários, filtros; sistemas de tratamento de 

água na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de azul, branco, tons de verde, cinzento, amarelo, tons de castanho, preto e dourado.

[210] 編號 N.º : N/085982

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : COGNAC GAUTIER

 地址 Endereço : 28 rue des Ponts - 16140 Aigre, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); aguardentes, licores, conhaque.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085994

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08
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[730] 申請人 Requerente : 張英俠

   CHEONG IENG HAP

 地址 Endereço : 澳門馬交石斜坡新益花園第二座16樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085995

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : 張英俠

   CHEONG IENG HAP

 地址 Endereço : 澳門馬交石斜坡新益花園第二座16樓C座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085996

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : 易達通網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心10樓U 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，計算機硬件與軟件的設計與開發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/085997

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : 易達通網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心10樓U 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，計算機硬件與軟件的設計與開發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色，藍色，綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/086001

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : Allied Master Chemists of Australia Limited

 地址 Endereço : 3 Myer Place, Rowville, Victoria, 3178, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações higiénicas para uso medicinal; alimen-

tos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário; suplementos alimentares 

para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; matérias para obturações 

dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas; alimentos para bebés, pós (alimentos para bebés), alimentos lácteos 

para lactentes, produtos de leite em pó sob a forma de alimentos para bebés.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/04/03 1615465 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/086002

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : Sigma Company Limited

 地址 Endereço : 3 Myer Place, Rowville, Victoria, 3178, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações higiénicas para uso medicinal; alimen-

tos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário; suplementos alimentares 

para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; matérias para obturações 

dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas; alimentos para bebés, pós (alimentos para bebés), alimentos lácteos 

para lactentes, produtos de leite em pó sob a forma de alimentos para bebés.

[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

2014/04/03 1615497 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/086003

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos de azar e apostas cola-

terais em conexão com jogos de azar, tudo jogado com fins de entretenimento ou para apos-

tas e jogado on-line e em estabelecimentos de jogos ao vivo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086004

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos de azar e apostas cola-

terais em conexão com jogos de azar, tudo jogado com fins de entretenimento ou para apos-

tas e jogado on-line e em estabelecimentos de jogos ao vivo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086011

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : UCC HOLDINGS CO., LTD.

 地址 Endereço : 6-go, 1-ban, 5-chome, Tamondori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de cafés; estabelecimentos de venda e consumo de café; restaurantes; cafeterias; 

serviços de bar de cocktails; serviços de bar; snack-bares; cantinas; restaurantes self-servi-

ce; fornecimento de alimentos e bebidas; catering de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086013

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos, mecanismos para jogos, máquinas de jogo electrónicas, máquinas de jogo, «slot-ma-

chines»; e componentes, bónus, prémios, peças e acessórios, tudo para os produtos supra 

citados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086014

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : Rosch & Terra, Inc.

 地址 Endereço : 6000 Island Boulevard, Apt. 1008, Aventura, Florida 33160, 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 : Blazers; blusas; laços-gravata; capas; cardigãs; casacos; gangas (vestuário); vestidos; jaque-

tas de couro; casacos compridos; jaquetas exteriores; calças; pólos tricotados; pólos; jaque-

tas impermeáveis; casacos reversíveis; lenços de cabeça e pescoço; camisas; calções; saias; 

fatos; camisolas; «sweatshirts»; vestuário para natação; t-shirts; gravatas; tops; smokings; 

roupa interior; blusões corta-ventos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086015

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : 葉永譽

   IP WENG U

 地址 Endereço : 澳門營地大街135號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086016

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08
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[730] 申請人 Requerente : 葉永譽

   IP WENG U

 地址 Endereço : 澳門營地大街135號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086017

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : MMF COMIDAS E BEBIDAS, LDA.

 地址 Endereço : Rua do Almirante Sérgio, nº 53, r/c, 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 para fornecimento de comidas e bebidas; cafetarias; restaurantes; restaurantes 

para jantar; cafés; serviços de restaurante «serve-a-si-próprio»; restaurantes de comida rá-

pida; cantinas; fornecimento de comidas e bebidas; snack-bares; preparação de comida para 

consumir fora ou pronto-a-comer; serviços de fornecimento de refeições; tudo incluído na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja (pantone 021c) e verde (pantone 349 c).

[210] 編號 N.º : N/086024

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[730] 申請人 Requerente : 時富建材有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸羅馬街9 5號建興龍廣場興海閣8樓W室 

 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 : 17

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的橡膠、古塔膠、樹膠、石棉、雲母以及這些原材料的製品，生產用半成品塑料製品，

包裝、填充，絕緣和保溫用材料，非金屬軟管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086025

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09
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[730] 申請人 Requerente : 徐京諾

   XU JINGNUO

 地址 Endereço : 澳門新口岸廣州街72R怡山閣7A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋，帽子，襪褲，手套，嬰兒全套衣，皮衣，足球鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086026

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[730] 申請人 Requerente : TEAM PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LDA.

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, nº 336, Centro Comercial Cheng Feng, 17º andar P, Ma-

cau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Formação, actividades desportivas e culturais, organização e preparação de exposições, 

apresentações, publicações/edição de revista, periódicos e páginas de internet; organização 

e produção audiovisual a multimédia; formação profissional.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto, dourado.

[210] 編號 N.º : N/086030

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[730] 申請人 Requerente : 伊犁天藥生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國新疆伊寧市合作區上海路958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 : 熏香製劑（香料）；熏衣草油；玫瑰油；薄荷油（芳香油）；美容面膜；熏衣草香水；花露水；防曬

劑（化妝品）；化妝洗液；紫羅酮（香水）；洗髮液；洗髮劑；香皂；洗衣劑；清潔製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086031

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09
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[730] 申請人 Requerente : WMS Gaming Inc.

 地址 Endereço : 800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e firmware informático para jogos de azar em qualquer plataforma informatizada, 

incluindo consolas de jogos dedicadas, «slot machines» de vídeo, «slot machines» de bobi-

na e terminais de lotaria em vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086032

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[730] 申請人 Requerente : WMS Gaming Inc.

 地址 Endereço : 800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e firmware informático para jogos de azar em qualquer plataforma informatizada, 

incluindo consolas de jogos dedicadas, «slot machines» de vídeo, «slot machines» de bobi-

na e terminais de lotaria em vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086036

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[730] 申請人 Requerente : Rimowa GmbH

 地址 Endereço : Mathias-Brüggen-Strasse 118, 50829 Köln, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas de viagem, baús de viagem, maletas, sacos de viagem, sacos com rodas, estojos para 

artigos de toilette, não preenchidos, pastas diplomáticas, malas e peças para as mesmas, in-

cluídas na classe 18, nomeadamente, pegas de malas, pegas telescópicas para malas, rodas 

para malas; pastas para documentos; mochilas, carteiras para dinheiro, carteiras de bolso, 

sacos de usar à cintura, conjuntos de viagem [artigos de couro], sacos para vestuário para 

viagem, sacos para desporto, kits para artigos de toilette, bolsas de usar na cintura, sacos 

para livros, couro e imitações de couro e artigos feitos disso, não incluídos noutras classes; 

correias para a bagagem, etiquetas para bagagem; bagagem e chapéus-de-chuva.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086037

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[730] 申請人 Requerente : PepsiCo, Inc.

 地址 Endereço : 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, 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 : Aparelhos e instrumentos científicos; aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos; 

auriculares electrónicos; aparelhos para a transmissão ou reprodução de sons ou imagens; 

aparelhos e instrumentos de telecomunicação e telefónicos; software informático; descarga 

de toques e gráficos em telemóveis; aparelhos e instrumentos digitais; telefones; telemóveis; 

aparelhos para telemóveis; assistentes pessoais digitais, agendas electrónicas, blocos de 

notas electrónicos, e máquinas fotográficas; aparelhos e instrumentos de comunicação de 

dados; auscultadores; estojos para auscultadores; estojos para iphones; estojos para telemó-

veis; vasta linha de peças para telemóveis; acessórios para telemóveis, nomeadamente, ca-

pas para telemóveis, estojos para telemóveis, auscultadores estereofónicos, auriculares para 

os ouvidos, conjuntos; peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086038

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[730] 申請人 Requerente : PepsiCo, Inc.

 地址 Endereço : 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, 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 : Aparelhos e instrumentos científicos; aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos; 

auriculares electrónicos; aparelhos para a transmissão ou reprodução de sons ou imagens; 

aparelhos e instrumentos de telecomunicação e telefónicos; software informático; descarga 

de toques e gráficos em telemóveis; aparelhos e instrumentos digitais; telefones; telemóveis; 

aparelhos para telemóveis; assistentes pessoais digitais, agendas electrónicas, blocos de 

notas electrónicos, e máquinas fotográficas; aparelhos e instrumentos de comunicação de 

dados; auscultadores; estojos para auscultadores; estojos para iphones; estojos para telemó-

veis; vasta linha de peças para telemóveis; acessórios para telemóveis, nomeadamente, ca-

pas para telemóveis, estojos para telemóveis, auscultadores estereofónicos, auriculares para 

os ouvidos, conjuntos; peças e acessórios para os mesmos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086039

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de promoção de vendas; promoção de bens e serviços de terceiros; condução 

de pesquisa de mercado; concepção, criação, apresentação, produção e disseminação de 

publicidade e material publicitário para terceiros; serviços de planeamento dos meios de 

comunicação; administração dos programas de lealdade de consumidores; arranjo e con-

dução de programas de incentivo para promover a venda de produtos e serviços; provisão 

de informação comercial sobre negócios e consumidores através de redes de computadores 

e redes globais de comunicação; serviços comerciais, nomeadamente a provisão de base 

de dados informáticas relacionas com a compra e venda de uma variedade de produtos e 

serviços para terceiros; serviços de lojas a retalho; serviços de lojas de vendas a retalho on-

-line fornecidos através da Internet e outras redes electrónicas e de comunicação; serviços 

de lojas a retalho relacionados com livros, revistas, periódicos, boletins informativos, di-

ários e outras publicações numa variedade de tópicos de interesse geral; serviços de reta-

lhista nos sectores de entretenimento apresentando filmes, programas de televisão, eventos 

culturais, eventos desportivos, jogos electrónicos, software de aplicativos, trabalhos musi-

cais, e trabalhos áudio e áudio visuais; serviços de retalhista apresentando computadores, 

electrónicos de consumo, aparelhos de telecomunicação, telemóveis, dispositivos digitais 

electrónicos manuseados manualmente, software informático, e acessórios, periféricos, e 

estojos para transportar tais produtos; demostração de produtos; serviços de assinatura, 

nomeadamente, provisão de assinaturas para textos, dados, gráficos, imagens, conteúdo áu-

dio, conteúdo vídeo, publicações electrónicas, software de aplicativos, jogos electrónicos, e 

outros conteúdo multimédia, providenciados através da internet ou outras redes electróni-

cas e de comunicação; análises às respostas de publicidade e pesquisa de mercado; serviços 

de assinaturas online, nomeadamente fornecimento de música e vídeo descarregáveis pré-

-gravados com uma taxa ou subscrição pré-paga através da internet ou pré-integrados com 

dispositivos informáticos; arranjo e condução de conferências comerciais e de negócios e 

trocas comerciais, espectáculos e exposições; serviços de informação, aconselhamento e 

consultoria relacionados com todos os supramencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086040

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09
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[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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e entretenimento; distribuição de programas de áudio, programas 

de vídeo, filmes, e programas de televisão; serviços de educação, ensino e formação à base 

de computador; fornecimento on-line de jogos de computador; serviços de publicação 

electrónica; fornecimento de áudio, vídeo e conteúdos multimédia pré-gravados através 

de redes informáticas com e sem fios; fornecimento de áudio, vídeo e conteúdos multi-

média pré-gravados de acordo com as preferências dos consumidores através da internet 

e outras redes electrónicas de comunicação; serviços de entretenimento e educacionais, 

nomeadamente, fornecimento de um sítio na rede e base de dados relacionados com publi-

cações electrónicas ligadas a entretenimento e educação, conteúdo áudio, conteúdo vídeo, 

software informático, jogos de computador, e outros conteúdos multimédia; fornecimento 

de informação educacional e informações sobre entretenimento; organização e condução 

de espectáculos ao vivo, eventos desportivos, e eventos culturais; organização e condução 

de exposições educacionais e de entretenimento, amostras, exibições, workshops, aulas, 

seminários, formação, e conferências; serviço de reservas de bilhetes para entretenimento; 

eventos desportivos e culturais; fornecimento de informações, aconselhamento, notícias, 

revisões, e comentários relacionados com entretenimento, eventos culturais e desportivos; 

serviços de entretenimento, nomeadamente provisão de toques descarregáveis, música pré-

-gravada, vídeo e gráficos apresentados a dispositivos móveis de comunicação através de 

uma rede global de computadores e redes sem fios, provisão de um programa de rádio ac-

tual relacionados com entretenimento musical, eventos actuais, desportos, jogos e eventos 

culturais, provisão de séries actuais relacionados com entretenimento musical, eventos ac-

tuais, desportos, jogos e eventos culturais fornecidos através da internet; publicação de pu-

blicações electrónicas; fornecimento de publicações electrónicas online relacionados com 

livros, revistas, boletins informativos, periódicos, brochuras, livretes, panfletos, manuais, 

diários, catálogos, e folhetos relacionados com música, vídeos, programas de programas, 

filmes, eventos actuais e notícias de entretenimento, desportos, jogos e eventos culturais, 

computadores, software de computador, hardware de computador, electrónicos de consu-

mo, produtos multimédia, produtos interactivos e serviços online, tecnologia, tecnologia 

digital, dispositivos, serviços de retalhista on-line, aparelhos e instrumentos multimédia, 

instrução musical, telecomunicações, telemóveis, dispositivos digitais electrónicos móveis 

e manuseados a mão; serviços de formação interactiva on-line em áreas relacionadas com 

a música, vídeos, programas de televisão, filmes, eventos actuais, desportos, jogos, compu-

tadores, software de computador, hardware de computador, electrónicos de consumo, pro-

dutos multimédia, produtos interactivos e serviços online, tecnologia, tecnologia digital, 

dispositivos, serviços de retalhista on-line, aparelhos e instrumentos multimédia, instrução 

musical, telecomunicações, telemóveis, dispositivos digitais electrónicos móveis e manuse-

ados a mão; serviços de publicação electrónica, nomeadamente publicações de textos e tra-

balhos gráficos de terceiros em CD, DVD e online apresentando música, vídeos, programas 

de televisão, filmes, eventos actuais, e uma vasta variedade de tópicos de interesse geral, 

computadores, software de computador, hardware de computador, electrónicos de consu-

mo, produtos multimédia, produtos interactivos e serviços online, tecnologia, tecnologia 

digital, dispositivos, serviços de retalhista on-line, aparelhos e instrumentos multimédia, 

instrução musical, telecomunicações, telemóveis, dispositivos digitais electrónicos móveis e 

manuseados a mão; serviços de informações, aconselhamento e consultadoria relacionado 

com todos os supramencionados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086045

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086046

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 
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provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086047

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086048

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086049

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付

款電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦在線及電子遊戲及可下載遊戲之更

新；提供及組織以運動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及展示，製作及發

行無線電及電視節目，製作及發行膠片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、電

視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯

網或其他通訊網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶的出租，電影及視聽設備及

器材，購買入場券服務，遊樂場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部服務，夜

總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱

樂部，籌劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂部，健身室服務，提供與體育、

文化、藝術和工藝品及社會活動有關的資訊服務，全屬第41類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086050

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086051

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[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“紙牌”，因屬其他類別。 
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[210] 編號 N.º : N/086052

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086053

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joa-

lharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão, administração, assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086054

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 
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transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086055

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086056

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086057

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086058

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joa-

lharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão, administração, assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086059

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[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“紙牌”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/086060

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086061

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付

款電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦在線及電子遊戲及可下載遊戲之更

新；提供及組織以運動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及展示，製作及發
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行無線電及電視節目，製作及發行膠片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、電

視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯

網或其他通訊網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶的出租，電影及視聽設備及

器材，購買入場券服務，遊樂場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部服務，夜

總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱

樂部，籌劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂部，健身室服務，提供與體育、

文化、藝術和工藝品及社會活動有關的資訊服務，全屬第41類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086062

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086063

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[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“紙牌”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/086064

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086065

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付

款電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦在線及電子遊戲及可下載遊戲之更

新；提供及組織以運動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及展示，製作及發

行無線電及電視節目，製作及發行膠片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、電

視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯

網或其他通訊網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶的出租，電影及視聽設備及

器材，購買入場券服務，遊樂場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部服務，夜

總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱

樂部，籌劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂部，健身室服務，提供與體育、

文化、藝術和工藝品及社會活動有關的資訊服務，全屬第41類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086066

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086067

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16
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[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[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“紙牌”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/086068

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086069

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086070

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付

款電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦在線及電子遊戲及可下載遊戲之更

新；提供及組織以運動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及展示，製作及發
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行無線電及電視節目，製作及發行膠片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、電

視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯

網或其他通訊網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶的出租，電影及視聽設備及

器材，購買入場券服務，遊樂場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部服務，夜

總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱

樂部，籌劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂部，健身室服務，提供與體育、

文化、藝術和工藝品及社會活動有關的資訊服務，全屬第41類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086071

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086072

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[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“紙牌”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/086073

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086074

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付

款電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦在線及電子遊戲及可下載遊戲之更

新；提供及組織以運動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及展示，製作及發

行無線電及電視節目，製作及發行膠片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、電

視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯

網或其他通訊網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶的出租，電影及視聽設備及

器材，購買入場券服務，遊樂場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部服務，夜

總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱

樂部，籌劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂部，健身室服務，提供與體育、

文化、藝術和工藝品及社會活動有關的資訊服務，全屬第41類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086075

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086076

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086077

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[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“紙牌”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/086078

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 自電腦數據庫或互聯網或其他通訊網絡在線提供娛樂資訊服務，透過全球電腦網絡提供與付

款電子遊戲有關的娛樂服務，視像及電腦遊戲，提供電腦在線及電子遊戲及可下載遊戲之更

新；提供及組織以運動、音樂、文化為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及展示，製作及發

行無線電及電視節目，製作及發行膠片及現場娛樂表演，電影及電視攝製室服務，電影娛樂、電

視娛樂及現場娛樂服務，藝術品陳列廊服務，音樂、雜誌及期刊的出版，自電腦數據庫或互聯

網或其他通訊網絡在線提供音樂及娛樂資訊服務，錄像機及錄像帶的出租，電影及視聽設備及

器材，購買入場券服務，遊樂場，主題公園，遊戲中心，提供消遣及娛樂設施，俱樂部服務，夜

總會服務，的士高服務，賭場管理，提供賭場設施，遊戲，幸運博彩遊戲，運動賭注，賭博者俱

樂部，籌劃以娛樂為目的之聯歡會，娛樂俱樂部服務，健身俱樂部，健身室服務，提供與體育、

文化、藝術和工藝品及社會活動有關的資訊服務，全屬第41類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086079

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09
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[730] 申請人 Requerente : 家和有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔奧林匹克大馬路華寶花園第1座30樓C 

 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 : 食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/086080

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[730] 申請人 Requerente : 家和有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔奧林匹克大馬路華寶花園第1座30樓C 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵條及米麵製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/086081

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

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

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

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

[540] 商標 Marca : 



N.º 27 — 2-7-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10765

[210] 編號 N.º : N/086082

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[730] 申請人 Requerente : Daesang Corporation

 地址 Endereço : 26 Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Feijões congelados; produtos alimentares feitos de frutas; aperitivos à base de frutas; prato 

de vegetais fermentados (kimchi); compotas; produtos de vegetais processados; produtos 

de batata-doce processados; sumos de vegetais para cozinhar; tofu; alimentos preparados a 

partir de coágulo de feijão (tofu); alimentos processados de feijão (excluindo coagulo de fei-

jão e seus alimentos processados); frutas congeladas; ovos; bacon; caldo de carne; prato co-

zinhado consistindo primariamente em galinha e ginseng (samgyetang); salsichas; produtos 

de carne processada; carne curada; fiambre; costeletas de porco; pastéis de costeletas gre-

lhadas; bolas de galinha; produtos lácteos processados; lacticínios; queijo; iogurte; óleo de 

perita para alimentos; óleo de farelo de arroz para alimentos; óleo de milho para alimentos; 

óleo de azeitona para alimentos; óleos e gorduras alimentares; óleo de soja para alimentos; 

óleos alimentares; produtos alimentares feitos de óleo e gordura; óleo de sésamo; óleo de 

canola para alimentos; óleo de sementes de uva para alimentos; produtos alimentares feitos 

de vermes; peixe e marisco (sem ser vivo) (incluindo congelados ou conservados em sal); 

atum (sem ser vivo); galeota salgada fermentada; anchova salgada fermentada; camarão 

salgado fermentado; algas torradas; produtos processados de algas; sargaço marinho pro-

cessado; algas castanhas processadas; algas verdes processadas; salsichas de peixe; bolos de 

peixe; produtos alimentares feitos de peixe e marisco; peixe e marisco fumado; costeletas 

de peixe; peixe enlatado; sopas; geleias; carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, 

secos e cozinhados; carne coreana kebop; aperitivos à base de algas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, verde, amarelo, branco e preto.

[210] 編號 N.º : N/086083

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[730] 申請人 Requerente : Daesang Corporation

 地址 Endereço : 26 Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Farinha de trigo; farinha para fritar; farinha para alimentos; fécula para alimentos; produ-

tos processados à base de cereais; massas de trigo mourisco coreanas (naeng-myun); mas-

sas instantâneas; bolinhos recheados cozidos a vapor (dumplings) estilo coreano (mandu); 

massas; esparguete; massas udon; pizas; cachorros quentes (salsichas em pão enrolado); koji 

de soja (meju); malte para consumo humano; artigos de confeitaria; macarrão (pastas); ge-

lados; waffles; rebuçados (candy); bolos; pudins; panquecas de queijo recheadas com açúcar 

(hotteok); açúcar; açúcar para alimentos; adoçantes naturais; bolos de arroz; bolo de arroz 

glutinoso amassado passado por pó de feijão (injeolmi); molho de soja; pasta de pimenta 

picante fermentada (gochujang); pasta de rebentos de soja (condimentos); pasta preta para 
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molho de massa (ja-jang); molho de soja e pasta de rebentos de soja; pasta de rebentos de 

soja fermentada (chonggug-jang); pasta de rebentos de soja chinesa (chun-jang); temperos 

químicos; maionese; molhos para saladas; molhos; vinagre; molho de tomate (ketchup); 

mostarda para refeições; pó de pimenta picante (especiaria); pó de gengibre (especiaria); 

pó de rábano japonês picante (pó de wasabi); pó de caril (especiaria); especiarias; sal tem-

perado; sal para alimentos; sal para preservar alimentos; chá de cevada; chá; café; bebidas á 

base de chá; gelados comestíveis; amaciadores de carne para fins domésticos; condimentos; 

produtos de chocolate; frutose; arroz cozido servido em sopa; massas; massas chinesas ; ce-

reais, polidos; molhos para costelas de porco; prato cozinhado consistindo, primariamente 

de bolo de arroz frito com pasta de pimenta picante fermentada (topokki); massas de trigo 

mourisco;. xarope de fécula para alimentos; molhos para churrasco de carne de vaca; mas-

sas somen; cereal; xarope de fécula á base de arroz para alimentos; pasta de rebentos de 

soja processada misturada com pasta de pimenta vermelha; chá de milho; oligossacarídeos; 

vinho de cozinha para alimentos; papa de arroz; arroz estilo chinês com vegetais e sopa de 

marisco; copos de arroz servido com guarnições; tartes; pó de fritar; pimentas (temperos).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, verde, amarelo, branco e preto.

[210] 編號 N.º : N/086084

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[730] 申請人 Requerente : Daesang Corporation

 地址 Endereço : 26 Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Extractos de lúpulo para fazer cerveja; sumos de fruta; limonadas; bebidas de soda; 

smoothies; ponche não alcoólico de arroz (Sikhye); pós de fruta para bebidas; bebidas de 

vegetais ou frutas processados; refrigerantes; sumos de vegetais (bebidas); água mineral; 

cerveja; bebidas; extractos de fruta não alcoólico; bebidas de sumos de fruta não alcoólico; 

bebidas não alcoólicas; águas (bebidas); bebidas carbonadas congeladas; bebidas de vina-

gre; bebidas de vinagre; água gaseificada; sumos de ginseng vermelho (bebidas).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, verde, amarelo, branco e preto.

[210] 編號 N.º : N/086085

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : MO–設計有限公司

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路57號1樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35
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[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/086114

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : 深圳市萬普拉斯科技有限公司

   Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理局綜合辦公樓

A201室

   A201, Administration Office Building of Qianhaishengang Cooperative Zone, No.1 Liyu-

men Street, Qianwan 1st Road, Qianhaishengang Cooperative Zone, Shenzhen, Guang-

dong, 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 : 電腦週邊設備；電腦軟體（已錄製）；可㩦式電腦；電腦遊戲軟體；電傳真設備；衡量器具；電

子公告牌；電話機；手提電話；衛星導航儀器；揚聲器音箱；電視機；DV D播放機；可㩦式媒體

播放器；耳塞機；頭戴式耳機；測量器械和儀器；照相機（攝影）；光學器械和儀器；電話線；電

源材料（電線、電纜）；積體電路；插頭、插座和其他接觸器（電連接）；電器接插件；光導纖維

（光學纖維）；個人用防事故裝置；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/086118

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; detergentes para a lavagem 

da roupa e amaciadores de tecido; preparados líquidos e em pó para a limpeza, polimento, 

esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria; óleos essenciais, cosméticos, loções 

para o cabelo; dentífricos; óleos essenciais; carmim em pó; óleo; pó para bebé; champôs; 

óleos de banho, sabonetes de banho, champôs, amaciador, loção e creme, toalhitas de lim-

par de bebé, óleo de massagem, produtos de limpeza, produtos de cuidado de pele, produ-

tos de cuidado do cabelo, produtos de cuidado do corpo, produtos de cuidado de pele para 

os seios, pernas, manchas de gravidez, pele seca durante a gravidez, marcas de gravidez; es-

puma para o cabelo e sabão líquido; creme para aplicação após mudança de fraldas; loção’ 

para lavagem do cabelo e corpo.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086119

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; alimen-

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

bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; alimentos para bebés e crianças, leite em pó para crianças 

e bebés, comidas e bebidas para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; alimentos e 

bebidas para bebés, cereais para bebés e crianças; alimentos e bebidas para bebés com ca-

rências nutricionais especiais; leites para mulheres grávidas e lactantes; preparados vitamí-

nicos; fraldas para bebés; preparados de caseína ou proteínas de leite usados para aumen-

tar a proteína de várias dietas; suplementos dietéticos de proteínas para consumo humano; 

produtos nutricionais, limantares nutritivos e preparados alimentares dietéticos nutritivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086120

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 8

[511] 產品 Produtos : Corta-unhas; conjuntos de manicure; frisadores de sobrancelhas; frisadores para as pes-

tanas; tesouras para unhas (eléctricas e não eléctricas); alicates para cutículas; limas para 

unhas; buffers para unhas (eléctricas ou não eléctricas); máquinas para remover pelos do 

corpo eléctricas e não eléctricas; aparadores de sobrancelhas; máquinas de barbear eléctri-

cas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086121

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos; materiais de sutura; ligaduras (para 

suporte); ligaduras (suspensivo); ligaduras (elásticas); ligaduras para o pé (para suporte); 

ligaduras para o joelho (para suporte); palmilhas (ortopédicas); líquido para lavar os olhos; 

aparelho de diagnóstico para teste de gravidez; palitos para as orelhas; máquinas para mas-

sagem facial; aparelhos de massagem operados electricamente; máquinas para massagem 

das costas; máquinas para massagem corporal; aparelhos e instrumentos de massagem ma-

nual; termómetros digitais, para fins médicos; monitores de pressão arterial; monitores de 

pressão arterial para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086122

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, seca-

gem, ventilação, fornecimento de água fins sanitários.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086123

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086124

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagú; farinha e preparados à base de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e artigos de confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, me-

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

gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086125

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 31

[511] 產品 Produtos : Grãos e produtos agrícolas, hortícolas e florestais não incluídos noutras classes; animais 

vivos; frutos e legumes frescos; sementes; plantas e flores naturais; alimentos para animais, 

malte.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086126

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; detergentes para a lavagem 

da roupa e amaciadores de tecido; preparados líquidos e em pó para a limpeza, polimento, 

esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria; óleos essenciais, cosméticos, loções 

para o cabelo; dentífricos; óleos essenciais; carmim em pó; óleo; pó para bebé; champôs; 

óleos de banho, sabonetes de banho, champôs, amaciador, loção e creme, toalhitas de lim-

par de bebé, óleo de massagem, produtos de limpeza, produtos de cuidado de pele, produ-

tos de cuidado do cabelo, produtos de cuidado do corpo, produtos de cuidado de pele para 

os seios, pernas, manchas de gravidez, pele seca durante a gravidez, marcas de gravidez; es-

puma para o cabelo e sabão líquido; creme para aplicação após mudança de fraldas; loção 

para lavagem do cabelo e corpo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086127

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; alimen-

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

bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; alimentos para bebés e crianças, leite em pó para crianças 

e bebés, comidas e bebidas para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; alimentos e 

bebidas para bebés, cereais para bebés e crianças; alimentos e bebidas para bebés com ca-

rências nutricionais especiais; leites para mulheres grávidas e lactantes; preparados vitamí-

nicos; fraldas para bebés; preparados de caseína ou proteínas de leite usados para aumen-
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tar a proteína de várias dietas; suplementos dietéticos de proteínas para consumo humano; 

produtos nutricionais, limantares nutritivos e preparados alimentares dietéticos nutritivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086128

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 8

[511] 產品 Produtos : Corta-unhas; conjuntos de manicure; frisadores de sobrancelhas; frisadores para as pes-

tanas; tesouras para unhas (eléctricas e não eléctricas); alicates para cutículas; limas para 

unhas; buffers para unhas (eléctricas ou não eléctricas); máquinas para remover pelos do 

corpo eléctricas e não eléctricas; aparadores de sobrancelhas; máquinas de barbear eléctri-

cas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086129

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédicos; materiais de sutura; ligaduras (para 

suporte); ligaduras (suspensivo); ligaduras (elásticas); ligaduras para o pé (para suporte); 

ligaduras para o joelho (para suporte); palmilhas (ortopédicas); líquido para lavar os olhos; 

aparelho de diagnóstico para teste de gravidez; palitos para as orelhas; máquinas para mas-

sagem facial; aparelhos de massagem operados electricamente; máquinas para massagem 

das costas; máquinas para massagem corporal; aparelhos e instrumentos de massagem ma-

nual; termómetros digitais, para fins médicos; monitores de pressão arterial; monitores de 

pressão arterial para fins médicos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086130

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, seca-

gem, ventilação, fornecimento de água fins sanitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086131

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086132

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited
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 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 : 31

[511] 產品 Produtos : Grãos e produtos agrícolas, hortícolas e florestais não incluídos noutras classes; animais 

vivos; frutos e legumes frescos; sementes; plantas e flores naturais; alimentos para animais, 

malte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086133

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagú; farinha e preparados à base de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e artigos de confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, me-

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

gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086134

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : MO–設計有限公司

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路57號1樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : MOD Design Store 字款:

   -紅色 Pantone Red 032C 100%
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   斜線：

   -紅色 Pantone Red 032C 60%

   （如圖所示）

[210] 編號 N.º : N/086135

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : MO–設計有限公司

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路57號1樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 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/086137

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : GAEC de MAGISTERE

 地址 Endereço : 34 Rue Pasteur, 82360, Lamagistere, 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 : 含酒精的飲料（啤酒除外）；薄荷酒；果酒（含酒精）；苦味酒；茴芹酒（利口酒）；茴香酒（利口

酒）；開胃酒；蒸餾飲料；蘋果酒；雞尾酒；柑香酒；蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；葡萄酒；杜松

子酒；利口酒；蜂蜜酒；櫻桃酒；烈酒（飲料）；白蘭地；梨酒；清酒（日本米酒）；威士忌；酒精飲

料原汁；酒精飲料濃縮汁；酒精飲料（啤酒除外）；含水果酒精飲料；米酒；朗姆酒；預先混合的

酒精飲料（以啤酒為主的除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086138

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : Sunrise & Co (Pte) Ltd

 地址 Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit Techpark 1, Singapore 416240

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Sapatos; sapatos para desporto; sandálias; chinelos; botas; cobre-pés, não eléctricos; en-

caixes para os calcanhares para calçado (excepto ortopédico); palmilhas (excepto ortopé-
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dicas); dispositivos antiderrapantes para calçado; palmilhas para fins predominantemente 

não-ortopédicos; «sock liners» (palmilhas, sem ser para uso ortopédico); gáspeas para 

sapatos; peúgas; solas para calçado; palas ou tiras de puxar para sapatos e botas (partes de 

calçado); viras para botas e sapatos; coberturas feitas à medida para sapatos ou botas para 

proteger os sapatos ou botas da água ou de outros danos (partes de calçado); vestuário 

exterior; vestuário exterior para desporto; pólos; blusas; jaquetas (vestuário); camisolões 

(vestuário); coletes; fatos de treino; calças; cuecas; calças para desporto; gravatas; peúgas; 

meias; collants [aquecedores para as pernas], leggings [calças]; roupa interior; chapéus; bo-

nés; viseiras [chapelaria]; vestuário de desporto; calções de banho; saias; cintos (vestuário); 

lenços de cabeça e pescoço; xales; calças de ganga; T-shirts; calções; maillots; camisas; so-

bretudos; gabardinas; camisolas; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086139

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : Symbiose Cosmetics France SAS

 地址 Endereço : 108 Rue de Richelieu, 75002 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 : Sabões; sabões (não para uso pessoal); sabão para o banho; sabão de beleza; sabões para 

uso pessoal; sabões cosméticos; sabonetes de toilette; sabonetes; produtos e preparações 

de perfumaria; perfumes; água de toilette; água perfumada; óleos essenciais; cosméticos; 

loções para os cabelos; dentífricos; óleos de toilette; óleos para uso cosmético; óleos para 

perfumes e aromas; óleos de amêndoas para uso cosmético; champôs, geles para o duche, 

espumas para o banho, produtos para banhos de espuma; loções e geles para uso cosméti-

co; máscaras de beleza; preparações cosméticas para banhos; produtos e preparações cos-

méticas para os cuidados da pele; cremes cosméticos; produtos e preparações de maquilha-

gem e de desmaquilhagem; esfoliantes para a pele; produtos esfoliantes para a limpeza da 

pele; lápis cosméticos; produtos cosméticos para as sobrancelhas e preparações cosméticas 

para as pestanas; pó de talco para fins de toilette; produtos de barbear; geles para barbear; 

mousses para barbear; sabão para barbear; preparações para barbear; loções para depois 

de barbear; leite de limpeza para fins de toilette; conjuntos cosméticos; conjuntos cosméti-

cos compostos de batom, sombra para os olhos, blush e rímel; produtos de maquilhagem; 

rímel; pó para maquilhagem; bases de maquilhagem; verniz de unhas; produtos para os 

cuidados das unhas; batons e bálsamos para os lábios não medicinais; desodorizantes para 

uso pessoal (perfumaria); produtos e preparações de depilação; cera depilatória; produtos 

depilatórios; preparações cosméticas para emagrecimento; preparações cosméticas para 

bronzeamento; produtos e preparações cosméticas de protecção solar; tecidos impregnados 

com loções cosméticas; incenso; preparações para perfumar interiores; preparações para 

perfumar o ambiente; produtos e preparações para perfumar a roupa de casa; pulverizado-

res para travesseiros; pulverizadores para perfumar a roupa de casa; potpourris (fragrân-

cias); cremes para branqueamento da pele; preparações para remoção da cor; massas para 

couros de afiamento de navalhas de barba; papel abrasivo; cosméticos para animais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086140

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957號

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 張貼廣告；廣告宣傳本的出版；廣告宣傳；無線電廣告；廣告代理；廣告空間出租；計算機網路

上的在線廣告；在通訊媒體上出租廣告時間；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告版面設

計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086141

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957號

   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 : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送；電話業務；電話通訊；移動電話通訊；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳

送；電信信息；尋呼（無線電、電話或其他電子通訊工具）；提供與全球計算機網路的電訊聯接

服務；為電話購物提供電訊渠道。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086142

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957號

   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 : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件出租；計算機軟件安裝；計算機軟

件諮詢；提供互聯網搜尋引擎；網站設計諮詢；軟件運營服務；信息技術諮詢服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086143

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957號

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 張貼廣告；廣告宣傳本的出版；廣告宣傳；無線電廣告；廣告代理；廣告空間出租；計算機網路

上的在線廣告；在通訊媒體上出租廣告時間；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告版面設

計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086144

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957號

   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 : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送；電話業務；電話通訊；移動電話通訊；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳

送；電信信息；尋呼（無線電、電話或其他電子通訊工具）；提供與全球計算機網路的電訊聯接

服務；為電話購物提供電訊渠道。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086145

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957號

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件出租；計算機軟件安裝；計算機軟

件諮詢；提供互聯網搜尋引擎；網站設計諮詢；軟件運營服務；信息技術諮詢服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086146

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957號

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 張貼廣告；廣告宣傳本的出版；廣告宣傳；無線電廣告；廣告代理；廣告空間出租；計算機網路

上的在線廣告；在通訊媒體上出租廣告時間；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告版面設

計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086147

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957號

   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 : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送；電話業務；電話通訊；移動電話通訊；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳

送；電信信息；尋呼（無線電、電話或其他電子通訊工具）；提供與全球計算機網路的電訊聯接

服務；為電話購物提供電訊渠道。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086148

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957號

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件出租；計算機軟件安裝；計算機軟

件諮詢；提供互聯網搜尋引擎；網站設計諮詢；軟件運營服務；信息技術諮詢服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086149

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957號

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 張貼廣告；廣告宣傳本的出版；廣告宣傳；無線電廣告；廣告代理；廣告空間出租；計算機網路

上的在線廣告；在通訊媒體上出租廣告時間；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告版面設

計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086150

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957號

   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 : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送；電話業務；電話通訊；移動電話通訊；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳

送；電信信息；尋呼（無線電、電話或其他電子通訊工具）；提供與全球計算機網路的電訊聯接

服務；為電話購物提供電訊渠道。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086151

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957號

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件出租；計算機軟件安裝；計算機軟

件諮詢；提供互聯網搜尋引擎；網站設計諮詢；軟件運營服務；信息技術諮詢服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086152

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 深圳市興泰季候風服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區向南路133號環興綜合樓3棟 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；游泳衣；鞋；帽；襪；手套（服裝）；嬰兒全套衣；婚紗；圍巾；服飾用皮帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086153

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 麗葳生技有限公司 
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 地址 Endereço : 中國台灣彰化縣和美鎮山裏文東路臨123號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；香料；香精油；美容面膜；皮膚增白霜，成套化妝品；化妝品清洗劑；帶香味的水；浸化

妝水的薄紙；防曬劑；防皺霜；增白霜；指甲油；化妝劑；化妝棉；減肥用化妝品；曬黑製劑（化

妝品）；化妝用收斂劑；空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086154

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 晉江明偉鞋服有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市梅嶺街道三光天工業區 

 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 : 童裝；襯衫；服裝；套服；成品衣；褲子；外套，上衣；運動衫；內衣；背心；內褲；嬰兒褲（服裝）

嬰兒全套衣；游泳褲；游泳衣；防水衣；防水服；雨衣；戲裝；舞衣；足球鞋；鞋（腳上的穿著

物）；靴；拖鞋；運動鞋；鞋內底；鞋幫；鞋面；鞋底；鞋跟；爬山鞋；鞋墊；爬山鞋（帶金屬釘）；

帽；耳套（服裝）；兒童頭盔；襪；襪褲；手套（服裝）；領帶；圍巾；披巾；領結；衣服裝帶（衣

服）；皮帶（服飾用）；服裝綬帶；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086159

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[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 : Administração de empresas; gestão de empresas; franquia, nomeadamente prestação de as-

sistência técnica no estabelecimento e/ou operação do loja de aperitivos e bebidas; presta-

ção de assistência técnica no estabelecimento e/ou operação do loja de aperitivos e bebidas; 

serviços de retalhista nos sectores de: café, chá, cacau, alimentos embalados e preparados, 

aperitivos e bebidas; distribuições por grosso, armazéns de vendas por grosso e serviços de 

encomendas por grosso todos no sector de: café, chá, cacau, alimentos preparados e emba-

lados, aperitivos e bebidas; serviços de encomendas pelo correio e por catálogo, serviços 

informatizados de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista on-line, servi-

ços de encomendas e de retalhista on-line, todos nos sectores de: café, chá, cacau, alimen-

tos embalados e preparados, aperitivos e bebidas; serviços informatizados de encomendas 

e registo de prendas on-line: confeitaria, chocolates, bolo, pão, biscoitos, gelatina, frutas, 
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vegetais, carne, marisco secos e em conserva, produtos lácteos, queijo, sorvete, leite, refri-

gerantes, sumo de fruta, água destilada e minerais, bebidas alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086160

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 婕嶶兒國際有限公司

   JVL INT’L CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市大同區長安西路106號8樓

   8F, No.106 Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 瑪瑙；貴重金屬合金；手鐲（首飾）；胸針（首飾）；鐘；袖扣；鑽石；耳環；首飾；珠寶盒（首飾

盒）；鑰匙圈（小裝飾品或墜飾）；獎章（首飾）；獎牌；項鍊（首飾）；裝飾用別針；裝飾品（首

飾）；人造寶石（服飾用首飾）；別針（首飾）；未加工或半加工貴重金屬；寶石；戒指（首飾）；領

帶夾；隨身小飾物（首飾）；手錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086161

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; ouro; paládio; pedras preciosas; jade; artigos de joalharia; jóias de imita-

ção; bijutaria; artigos de fantasia (artigos de joalharia e jóias de imitação); amuletos (artigos 

de joalharia e jóias de imitação); amuletos decorativos para telemóveis; fios de metais pre-

ciosos (artigos de joalharia e jóias de imitação); braceletes (artigos de joalharia e jóias de 

imitação); colares (artigos de joalharia e jóias de imitação); medalhões (artigos de joalharia 

e jóias de imitação); correntes (artigos de joalharia e jóias de imitação); anéis (artigos de 

joalharia e jóias de imitação); broches (artigos de joalharia e jóias de imitação); brincos; 

alfinetes (artigos de joalharia e jóias de imitação); alfinetes ornamentais; alfinetes para 

gravatas; pendentes; botões de punho; argolas para chaves em metais preciosos; correntes 

para chaves; chaveiros de plástico; porta chaves não metais; suportes para chaves em me-

tal; argolas para chaves (pequenos adornos de joalharia); emblemas em metais preciosos; 

amuletos (artigos de joalharia e jóias de imitação); cordões (cordões para chaves); caixas 

(guarda-jóias) para artigos de joalharia, sem ser em metais preciosos; guarda-jóias (guarda-

-jóias); ornamentos para sapatos em metais preciosos; ornamentos para chapéus em metais 

preciosos; porta-chaves; caixas decorativas em metais preciosos; troféus em metais precio-

sos; estátuas em metal precioso; figurinhas (estatuetas) em metais preciosos; estatuetas em 
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metais preciosos; obras de arte em metais preciosos; relógios para parede e mesa; relógios 

de parede; relógios; relógios despertadores; cronómetros; cronógrafos (relógios); relógios 

de pulso; cronómetros; relógios de bolso; estojos para relógios para parede e mesa e reló-

gios; braceletes para relógios (watch bands); correias para relógios; correntes para relógios; 

braceletes para relógios (watch bracelets).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086162

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

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

ciais.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/19 MI2014C001559 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/086163

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para jogos que não sejam os adaptados para utilizar com um ecrã ou monitor 

externo; máquinas de videojogos; aparelhos para jogos; aparelhos de bolso para jogar vi-

deojogo; máquinas de videojogos de bolso; máquinas de jogos electrónicos de bolso; jogos 

de mão com ecrãs de cristais líquidos; jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; máqui-

nas de videojogos independentes; máquinas de videojogos activadas por moeda; bolas para 

jogos; contadores [discos] para jogos; câmaras-de-ar de bolas para jogos; jogos de argolas; 

aparelhos de prestidigitadores; rodas de roleta; boliche [jogos]; volantes; marionetas; papa-

gaio; carreteis de papagaio; malhas; veículos de brincar; veículos de brincar com controlo 

rádio; carros de brincar; caleidoscópios; brinquedos; máscaras de brincar; balões de jogar; 

pistolas de brincar; bonecas; camas de bonecas; biberões de bonecas; roupas de bonecas; 
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casas de bonecas; quartos de bonecas; ursinhos de pelúcia; piões [brinquedos]; puzzles; 

quebra-cabeças; jogos de salão; mobiles [brinquedos]; blocos de construção [brinquedos]; 

discos voadores [brinquedos]; scooters [brinquedos]; cavalos de baloiçar; dominós; jogos de 

construção; bolas de sabão [brinquedos]; slides [brinquedos]; artigos para pregar partidas 

[novidades]; redes de borboletas; modelos de veículos à escala; cartas de jogar; estojos de 

cartas de jogar; dados; damas [jogos]; tabuleiros de xadrez; jogos de gamão; jogos de damas 

[jogos]; jogos de tabuleiro; jogos de xadrez; conjuntos de xadrez; peças de xadrez; xadrez 

de futebol; tabuleiros de damas; tabuleiros de xadrez; mah-jong; cartões de bingo; bastões 

para jogos; bolas de jogar; redes para desportos; pistas de corrida [brinquedos]; dardos; 

piscinas [artigos de brincar]; matracas [brinquedos]; chocalhos infantis; chocalhos infantis 

com argolas para bebés; brinquedos musicais de berço para bebés; novidades para festas; 

estojos para acessórios de brincar; árvores de Natal de materiais sintéticos; sinos para ár-

vores de Natal; decorações para árvores de Natal; globos de neve; personagens e animais 

de pelúcia; brinquedos de personagens de borracha; brinquedos de construção; figuras 

de brincar animadas e não animadas; brinquedos com e sem enchimento sob a forma de 

personagens de plástico de brincar; fantoches; bonecos com enchimento; brinquedos de 

pelúcia; brinquedos com enchimento; mesas para futebol de tabuleiro; mesas para ténis de 

mesa; sacos de golfe, com ou sem rodas; luvas de golfe; tacos de golfe; peças para arranjar 

torrões [acessórios de golfe]; tacos de bilhar; pontas de tacos de bilhar; marcadores de bi-

lhar; mesas de bilhar; bolas de bilhar; redes de ténis; aparelhos de lançar bolas de ténis; 

raquetes de ténis; raquetes; raquetes diversas; raquetes de pingue-pongue; cordas para 

raquetes; aparelhos e maquinaria de bowling; sacos de cricket; tacos de hóquei; mesas de 

bilhar accionadas por moedas; fitas de agarrar para raquetes; esquis; esquis de neve; bor-

das de esqui; travões de esqui; bastões de esqui; varas de esqui; cera de esqui; ligadores de 

esqui; coberturas moldadas para ligadores de esqui; coberturas moldadas para esquis; sa-

cos adaptados para esquis; coberturas isoladas para esquis; peles de foca [coberturas para 

esquis]; raspadores para esquis; ligadores para esquis alpinos; esquis de surf; trenós; discos 

para desportos; pranchas de surf; trenós [artigos de desporto]; trenós de neve para fins re-

creativos; pranchas à vela; pranchas de snowboard; bicicletas fixas para exercício; máquinas 

para exercícios físicos; floretes para esgrima; arpões [artigos de desporto]; halteres; apare-

lhos de ginástica; armas de esgrima; arreios para escalada; equipamento de montanhismo, 

nomeadamente, ascendentes, cintas de amarrar, combinações de gancho e anel, ganchos; 

parapentes; pranchas de skate; trampolins [artigos de desporto]; bastões de rodopiar; sacos 

especialmente concebidos para pranchas de surf; arreios para pranchas à vela; mastros para 

pranchas à vela; pistolas de paintball [aparelhos de desporto]; trelas para pranchas de surf; 

blocos de partida para desportos; munições [artigos de desporto]; barras horizontais para 

ginástica; cintos de levantamento de pesos [artigos de desporto]; barras paralelas para gi-

nástica; plataformas de exercício; varas para salto à vara; cordas de saltar; luvas para bater 

[acessórios para jogos]; luvas de esgrima; cintas para futebol americano; polias de exercício; 

bancos de exercício; cordas de saltar; aparelhos de culturismo; aparelhos de treino; apetre-

chos de tiro com arco; sacos de socar; patins; patins em linha; patins de gelo; botas de pati-

nar com patins integrados; luvas de boxe; luvas de basebol; luvas para jogos; sapatos para a 

neve; cintos de natação; bóias salva-vidas para natação; pranchas de nadar; barbatanas para 

nadar; flutuadores para nadar; braçadeiras para nadar; coletes de natação; chamadores 

para jogo de caça; equipamentos de pesca; arcos para tiro com arco; luvas de esgrima.

[540] 商標 Marca : 



10786 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2014 年 7 月 2 日

[210] 編號 N.º : N/086165

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : 倫錦均

   Lun Kam Kuan

 地址 Endereço : 澳門氹仔官也街31號閣樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵包，糖果，餅食，朱古力，曲奇餅，月餅。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086168

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : Natalino do Menino Jesus de Assis Jorge

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande No.693, Edf. Tai Wah, 10 andar «B» Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Lã de rocha materiais para isolamentos térmicos, acústicos, prevenção e protecção contra 

incêndios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e preto tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/086169

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : Natalino do Menino Jesus de Assis Jorge

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande No.693, Edf. Tai Wah, 10 andar «B» Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Lã de rocha (materiais de construção não metálicos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086170

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14
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[730] 申請人 Requerente : 鎂爵餐飲服務有限公司 

 地址 Endereço : 澳門燒灰爐口30號家和閣10樓A 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供餐飲服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/086171

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : 梁敏婷

   Leong Man Teng

 地址 Endereço : 澳門文第士街文第士巷6號五樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086172

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : 金泰譽（北京）國際貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈D座8G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 米；穀類製品；麵粉；玉米粉；糕點用粉；方便麵；調味品；糖果；甜食；麵粉製品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086173

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis, não incluídos noutras classes; coberturas de camas; coberturas 

de mesa; toalhas; lenços de bolso; mosquiteiros; lençóis; edredons; capas para almofadas; 

invólucros de almofadas japonesas; fronhas; cobertores; mantas de algodão; tapetes; teci-

dos; tecidos tricotados (malhas); feltro e matérias têxteis não-tecidas; oleados; telas engo-

madas impermeáveis; panos revestidos de vinil; panos revestidos de borracha; tecidos de 

imitação de peles de animais; materiais de filtragem em matérias têxteis; guardanapos em 

matérias têxteis; toalhas para secar pratos; cortinas de duche; estandartes ou bandeiras (não 

de papel); capas para assentos de sanitas em matérias têxteis; capas para caixas de lenços 

de papel em matérias têxteis; capas para estojos de lenços de papel em matérias têxteis; co-

berturas em matérias têxteis para assentos; tapeçarias murais em matérias têxteis; cortinas; 

toalhas de mesa (não em papel); cortinas; mortalhas para envolver cadáveres para o fune-

ral; pano de bilhar; rótulos de pano; edredons para futons.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086174

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rketing; serviços de venda a retalho e venda por grosso; serviços de venda a retalho e venda 

por grosso para tecidos, roupas de cama, toalhas, vestuário, calçado, chapelaria, sacos, 

bolsas, porta-moedas, produtos de perfumaria, relógios de mesa e parede, relógios, equi-

pamentos domésticos, artigos de uso pessoal, cosméticos, produtos de higiene pessoal, 

dentífricos, sabões, detergentes, papel, artigos de papelaria, artigos de desporto, óculos 

[lunetas, óculos de sol e óculos de protecção], pedras preciosas semitrabalhadas, imitações 

de pedras preciosas, equipamentos de cozinha, instrumentos de limpeza e utensílios de 

lavagem; organização de desfiles de moda para fins publicitários ou vendas; organização 

de exposições e feiras de comércio para fins publicitários ou de vendas; análise de gestão 

de negócios; consultadoria de negócios; pesquisas de marketing; fornecimento de informa-

ções sobre vendas de mercadorias; anúncios publicitários e publicidade; emissão de cupões; 

extractos de contas; serviços de recrutamento de pessoal; vendas em leilões; agências de 

importação e exportação; serviços de assinaturas de jornais; serviços de estenografia; servi-

ços de transcrição; reprodução de documentos; arquivo de documentos ou fitas magnéticas; 

operação de computadores, máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máquinas de 

escritório; serviços de recepção de visitantes em edifícios; aluguer de material de publici-

dade; aluguer de máquinas de escrever e máquinas fotocopiadores; fornecimento de infor-

mações sobre empregos; aluguer de máquinas de venda automática.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086175

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis, não incluídos noutras classes; coberturas de camas; coberturas 

de mesa; toalhas; lenços de bolso; mosquiteiros; lençóis; edredons; capas para almofadas; 

invólucros de almofadas japonesas; fronhas; cobertores; mantas de algodão; tapetes; teci-

dos; tecidos tricotados (malhas); feltro e matérias têxteis não-tecidas; oleados; telas engo-

madas impermeáveis; panos revestidos de vinil; panos revestidos de borracha; tecidos de 

imitação de peles de animais; materiais de filtragem em matérias têxteis; guardanapos em 

matérias têxteis; toalhas para secar pratos; cortinas de duche; estandartes ou bandeiras (não 

de papel); capas para assentos de sanitas em matérias têxteis; capas para caixas de lenços 

de papel em matérias têxteis; capas para estojos de lenços de papel em matérias têxteis; co-

berturas em matérias têxteis para assentos; tapeçarias murais em matérias têxteis; cortinas; 

toalhas de mesa (não em papel); cortinas; mortalhas para envolver cadáveres para o fune-

ral; pano de bilhar; rótulos de pano; edredons para futons.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086176

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rketing; serviços de venda a retalho e venda por grosso; serviços de venda a retalho e venda 

por grosso para tecidos, roupas de cama, toalhas, vestuário, calçado, chapelaria, sacos, 

bolsas, porta-moedas, produtos de perfumaria, relógios de mesa e parede, relógios, equi-

pamentos domésticos, artigos de uso pessoal, cosméticos, produtos de higiene pessoal, 

dentífricos, sabões, detergentes, papel, artigos de papelaria, artigos de desporto, óculos 

[lunetas, óculos de sol e óculos de protecção], pedras preciosas semitrabalhadas, imitações 

de pedras preciosas, equipamentos de cozinha, instrumentos de limpeza e utensílios de 

lavagem; organização de desfiles de moda para fins publicitários ou vendas; organização 

de exposições e feiras de comércio para fins publicitários ou de vendas; análise de gestão 

de negócios; consultadoria de negócios; pesquisas de marketing; fornecimento de informa-
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ções sobre vendas de mercadorias; anúncios publicitários e publicidade; emissão de cupões; 

extractos de contas; serviços de recrutamento de pessoal; vendas em leilões; agências de 

importação e exportação; serviços de assinaturas de jornais; serviços de estenografia; servi-

ços de transcrição; reprodução de documentos; arquivo de documentos ou fitas magnéticas; 

operação de computadores, máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máquinas de 

escritório; serviços de recepção de visitantes em edifícios; aluguer de material de publici-

dade; aluguer de máquinas de escrever e máquinas fotocopiadores; fornecimento de infor-

mações sobre empregos; aluguer de máquinas de venda automática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086177

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis, não incluídos noutras classes; coberturas de camas; coberturas 

de mesa; toalhas; lenços de bolso; mosquiteiros; lençóis; edredons; capas para almofadas; 

invólucros de almofadas japonesas; fronhas; cobertores; mantas de algodão; tapetes; teci-

dos; tecidos tricotados (malhas); feltro e matérias têxteis não-tecidas; oleados; telas engo-

madas impermeáveis; panos revestidos de vinil; panos revestidos de borracha; tecidos de 

imitação de peles de animais; materiais de filtragem em matérias têxteis; guardanapos em 

matérias têxteis; toalhas para secar pratos; cortinas de duche; estandartes ou bandeiras (não 

de papel); capas para assentos de sanitas em matérias têxteis; capas para caixas de lenços 

de papel em matérias têxteis; capas para estojos de lenços de papel em matérias têxteis; co-

berturas em matérias têxteis para assentos; tapeçarias murais em matérias têxteis; cortinas; 

toalhas de mesa (não em papel); cortinas; mortalhas para envolver cadáveres para o fune-

ral; pano de bilhar; rótulos de pano; edredons para futons.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086178

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rketing; serviços de venda a retalho e venda por grosso; serviços de venda a retalho e venda 

por grosso para tecidos, roupas de cama, toalhas, vestuário, calçado, chapelaria, sacos, 



N.º 27 — 2-7-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10791

bolsas, porta-moedas, produtos de perfumaria, relógios de mesa e parede, relógios, equi-

pamentos domésticos, artigos de uso pessoal, cosméticos, produtos de higiene pessoal, 

dentífricos, sabões, detergentes, papel, artigos de papelaria, artigos de desporto, óculos 

[lunetas, óculos de sol e óculos de protecção], pedras preciosas semitrabalhadas, imitações 

de pedras preciosas, equipamentos de cozinha, instrumentos de limpeza e utensílios de 

lavagem; organização de desfiles de moda para fins publicitários ou vendas; organização 

de exposições e feiras de comércio para fins publicitários ou de vendas; análise de gestão 

de negócios; consultadoria de negócios; pesquisas de marketing; fornecimento de informa-

ções sobre vendas de mercadorias; anúncios publicitários e publicidade; emissão de cupões; 

extractos de contas; serviços de recrutamento de pessoal; vendas em leilões; agências de 

importação e exportação; serviços de assinaturas de jornais; serviços de estenografia; servi-

ços de transcrição; reprodução de documentos; arquivo de documentos ou fitas magnéticas; 

operação de computadores, máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máquinas de 

escritório; serviços de recepção de visitantes em edifícios; aluguer de material de publici-

dade; aluguer de máquinas de escrever e máquinas fotocopiadores; fornecimento de infor-

mações sobre empregos; aluguer de máquinas de venda automática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086179

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis, não incluídos noutras classes; coberturas de camas; coberturas 

de mesa; toalhas; lenços de bolso; mosquiteiros; lençóis; edredons; capas para almofadas; 

invólucros de almofadas japonesas; fronhas; cobertores; mantas de algodão; tapetes; teci-

dos; tecidos tricotados (malhas); feltro e matérias têxteis não-tecidas; oleados; telas engo-

madas impermeáveis; panos revestidos de vinil; panos revestidos de borracha; tecidos de 

imitação de peles de animais; materiais de filtragem em matérias têxteis; guardanapos em 

matérias têxteis; toalhas para secar pratos; cortinas de duche; estandartes ou bandeiras (não 

de papel); capas para assentos de sanitas em matérias têxteis; capas para caixas de lenços 

de papel em matérias têxteis; capas para estojos de lenços de papel em matérias têxteis; co-

berturas em matérias têxteis para assentos; tapeçarias murais em matérias têxteis; cortinas; 

toalhas de mesa (não em papel); cortinas; mortalhas para envolver cadáveres para o fune-

ral; pano de bilhar; rótulos de pano; edredons para futons.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086180

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14
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[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rketing; serviços de venda a retalho e venda por grosso; serviços de venda a retalho e venda 

por grosso para tecidos, roupas de cama, toalhas, vestuário, calçado, chapelaria, sacos, 

bolsas, porta-moedas, produtos de perfumaria, relógios de mesa e parede, relógios, equi-

pamentos domésticos, artigos de uso pessoal, cosméticos, produtos de higiene pessoal, 

dentífricos, sabões, detergentes, papel, artigos de papelaria, artigos de desporto, óculos 

[lunetas, óculos de sol e óculos de protecção], pedras preciosas semitrabalhadas, imitações 

de pedras preciosas, equipamentos de cozinha, instrumentos de limpeza e utensílios de 

lavagem; organização de desfiles de moda para fins publicitários ou vendas; organização 

de exposições e feiras de comércio para fins publicitários ou de vendas; análise de gestão 

de negócios; consultadoria de negócios; pesquisas de marketing; fornecimento de informa-

ções sobre vendas de mercadorias; anúncios publicitários e publicidade; emissão de cupões; 

extractos de contas; serviços de recrutamento de pessoal; vendas em leilões; agências de 

importação e exportação; serviços de assinaturas de jornais; serviços de estenografia; servi-

ços de transcrição; reprodução de documentos; arquivo de documentos ou fitas magnéticas; 

operação de computadores, máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máquinas de 

escritório; serviços de recepção de visitantes em edifícios; aluguer de material de publici-

dade; aluguer de máquinas de escrever e máquinas fotocopiadores; fornecimento de infor-

mações sobre empregos; aluguer de máquinas de venda automática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086181

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis, não incluídos noutras classes; coberturas de camas; coberturas 

de mesa; toalhas; lenços de bolso; mosquiteiros; lençóis; edredons; capas para almofadas; 

invólucros de almofadas japonesas; fronhas; cobertores; mantas de algodão; tapetes; teci-

dos; tecidos tricotados (malhas); feltro e matérias têxteis não-tecidas; oleados; telas engo-

madas impermeáveis; panos revestidos de vinil; panos revestidos de borracha; tecidos de 

imitação de peles de animais; materiais de filtragem em matérias têxteis; guardanapos em 

matérias têxteis; toalhas para secar pratos; cortinas de duche; estandartes ou bandeiras (não 

de papel); capas para assentos de sanitas em matérias têxteis; capas para caixas de lenços 

de papel em matérias têxteis; capas para estojos de lenços de papel em matérias têxteis; co-

berturas em matérias têxteis para assentos; tapeçarias murais em matérias têxteis; cortinas; 

toalhas de mesa (não em papel); cortinas; mortalhas para envolver cadáveres para o fune-

ral; pano de bilhar; rótulos de pano; edredons para futons.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086182

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118, 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 : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086186

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14
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[730] 申請人 Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

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

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

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086187

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

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

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

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

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

joalharia; serviços de franquias relacionados com os serviços supra mencionados; serviços 

de assessoria e consultoria relacionados com os serviços supra mencionados; organização 

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

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

de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086188

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação, manutenção, limpeza, e tratamento de metais preciosos e suas ligas e artigos 

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

dras semi-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria 

e instrumentos cronométricos, relógios de parede e de mesa, relógios; serviço de re-monta-

gem de jóias; serviços de assessoria relacionados com os supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086189

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Revestimentos de artigos de metais e jóias, cromar, chapeamento de cromo, galvanização, 

folheamento de ouro, chapeamento de ouro de metais; lapidação de diamantes, jades, 

gemas e pedras preciosas e semi-preciosas; esmaltagem, gravação e gravura a água-forte 

de pedras preciosas e semi-preciosas, diamantes, jóias, relojoaria e instrumentos crono-

métricos, e artigos de metais; polimento de metais; personalizado execução de artigos de 

joalharia, e artigos de metais preciosos ou em plaqué dos mesmos; serviços de aconselha-

mento relacionados com todos os serviços supra mencionados; processamento de artigos de 

joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, 

safiras, esmeraldas, e artigos revestidos ou feito com metais preciosos ou suas ligas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086190

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

pedras preciosas e pedras semi-preciosas e relógios; autenticação de artigos de joalharia, 

metais preciosos, diamantes, pedras preciosas e semi-preciosas, relógios, relojoaria e ins-

trumentos cronométricos, relógios de parede e mesa e obras de arte; serviços de gemolo-

gia; certificação de qualidade de diamantes, pedras preciosas e semi-preciosas, artigos de 

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

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

dras preciosas e semi-preciosas, diamantes, minerais, gemas e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086191

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, ge-
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mas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e instrumentos crono-

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086192

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

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

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

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

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

joalharia; serviços de franquias relacionados com os serviços supra mencionados; serviços 

de assessoria e consultoria relacionados com os serviços supra mencionados; organização 

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

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

de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086193

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação, manutenção, limpeza, e tratamento de metais preciosos e suas ligas e artigos 

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

dras semi-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria 

e instrumentos cronométricos, relógios de parede e de mesa, relógios; serviço de re-monta-

gem de jóias; serviços de assessoria relacionados com os supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086194

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

 地址 Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong
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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 : 40

[511] 服務 Serviços : Revestimentos de artigos de metais e jóias, cromar, chapeamento de cromo, galvanização, 

folheamento de ouro, chapeamento de ouro de metais; lapidação de diamantes, jades, 

gemas e pedras preciosas e semi-preciosas; esmaltagem, gravação e gravura a água-forte 

de pedras preciosas e semi-preciosas, diamantes, jóias, relojoaria e instrumentos crono-

métricos, e artigos de metais; polimento de metais; personalizado execução de artigos de 

joalharia, e artigos de metais preciosos ou em plaqué dos mesmos; serviços de aconselha-

mento relacionados com todos os serviços supra mencionados; processamento de artigos de 

joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, 

safiras, esmeraldas, e artigos revestidos ou feito com metais preciosos ou suas ligas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086195

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

pedras preciosas e pedras semi-preciosas e relógios; autenticação de artigos de joalharia, 

metais preciosos, diamantes, pedras preciosas e semi-preciosas, relógios, relojoaria e ins-

trumentos cronométricos, relógios de parede e mesa e obras de arte; serviços de gemolo-

gia; certificação de qualidade de diamantes, pedras preciosas e semi-preciosas, artigos de 

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

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

dras preciosas e semi-preciosas, diamantes, minerais, gemas e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086196

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

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

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

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

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086197

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

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

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

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

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

joalharia; serviços de franquias relacionados com os serviços supra mencionados; serviços 

de assessoria e consultoria relacionados com os serviços supra mencionados; organização 

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

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

de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086198

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação, manutenção, limpeza, e tratamento de metais preciosos e suas ligas e artigos 

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

dras semi-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria 

e instrumentos cronométricos, relógios de parede e de mesa, relógios; serviço de re-monta-

gem de jóias; serviços de assessoria relacionados com os supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086199

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Revestimentos de artigos de metais e jóias, cromar, chapeamento de cromo, galvanização, 

folheamento de ouro, chapeamento de ouro de metais; lapidação de diamantes, jades, 

gemas e pedras preciosas e semi-preciosas; esmaltagem, gravação e gravura a água-forte 

de pedras preciosas e semi-preciosas, diamantes, jóias, relojoaria e instrumentos crono-

métricos, e artigos de metais; polimento de metais; personalizado execução de artigos de 
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joalharia, e artigos de metais preciosos ou em plaqué dos mesmos; serviços de aconselha-

mento relacionados com todos os serviços supra mencionados; processamento de artigos de 

joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, 

safiras, esmeraldas, e artigos revestidos ou feito com metais preciosos ou suas ligas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086200

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

pedras preciosas e pedras semi-preciosas e relógios; autenticação de artigos de joalharia, 

metais preciosos, diamantes, pedras preciosas e semi-preciosas, relógios, relojoaria e ins-

trumentos cronométricos, relógios de parede e mesa e obras de arte; serviços de gemolo-

gia; certificação de qualidade de diamantes, pedras preciosas e semi-preciosas, artigos de 

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

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

dras preciosas e semi-preciosas, diamantes, minerais, gemas e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086201

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : OLD BAZAAR LIMITED

 地址 Endereço : Flat/Rm 101, 1/F, Kency Tower, 9-11 Chatham Court, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/086202

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : OLD BAZAAR LIMITED

 地址 Endereço : Flat/Rm 101, 1/F, Kency Tower, 9-11 Chatham Court, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色、紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/086203

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 嘉迪國際有限公司

   GREAT TACT INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環干諾道中34-37號華懋大廈22樓2202室

   Flat/Rm 2202, 22/F Chinachen Tower, 34-37 Connaught Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 手提包；旅行包；公文包；旅行用衣袋；鑰匙盒（皮製）；書包；錢包；旅行用大衣箱；旅行用具

（皮件）；帆布背包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086204

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 嘉迪國際有限公司

   GREAT TACT INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環干諾道中34-37號華懋大廈22樓2202室

   Flat/Rm 2202, 22/F Chinachen Tower, 34-37 Connaught Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋；涼鞋；運動鞋；靴；服裝；領帶；襪；帽；手套（服裝）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086205

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 嘉迪國際有限公司

   GREAT TACT INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環干諾道中34-37號華懋大廈22樓2202室

   Flat/Rm 2202, 22/F Chinachen Tower, 34-37 Connaught Road, Central, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 手提包；旅行包；公文包；旅行用衣袋；鑰匙盒（皮製）；書包；錢包；旅行用大衣箱；旅行用具

（皮件）；帆布背包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086206

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 嘉迪國際有限公司

   GREAT TACT INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環干諾道中34-37號華懋大廈22樓2202室

   Flat/Rm 2202, 22/F Chinachen Tower, 34-37 Connaught Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋；涼鞋；運動鞋；靴；服裝；領帶；襪；帽；手套（服裝）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086207

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳金康寶投資有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區人民南路深房廣場39樓B座3903室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用水生植物提取物；水果蜜餞；碎杏仁；以水果為主的零食小吃；蔬菜湯料；豆奶（牛奶替代

品）；牛奶飲料（以牛奶為主的）；奶粉；精製堅果仁；乾食用菌；腌製塊菌。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色、紅色和白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/086208

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳金康寶投資有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區人民南路深房廣場39樓B座3903室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；糖；非醫用營養粉；餅乾；由碎穀、乾果和堅果製的早餐食品；以穀物為主的零食小吃；人食

用的去殼穀物；穀類製品；調味品；酵母。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色、紅色和白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/086209

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州奧王達皮具有限公司

   GUANGZHOU AOKING LEATHER CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國廣州市花都區獅嶺鎮陽光大道則斌路6號

   No.6 Zebin Road, Yangguang Road, Shiling Town, Huadu district, Guangzhou, People’s 

Republic Of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 背包；購物袋；手提包；大衣箱（行李）；運動包；書包；錢包；小皮夾；旅行包（箱）；旅行用衣

袋；旅行用具（皮件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086210

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州市精誠服裝有限公司

   GUANGZHOU CITY JINGCHENG CLOTHING CO., LIMITED

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港東路618號901房

   Room 901, No.618, Xin Gang Road East, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong 

Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，

鐘錶和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086211

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州市精誠服裝有限公司

   GUANGZHOU CITY JINGCHENG CLOTHING CO., LIMITED

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港東路618號901房

   Room 901, No.618, Xin Gang Road East, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong 

Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086212

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州市精誠服裝有限公司

   GUANGZHOU CITY JINGCHENG CLOTHING CO., LIMITED

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港東路618號901房

   Room 901, No.618, Xin Gang Road East, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong 

Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086213

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州市精誠服裝有限公司

   GUANGZHOU CITY JINGCHENG CLOTHING CO., LIMITED

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港東路618號901房

   Room 901, No.618, Xin Gang Road East, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong 

Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，

鐘錶和計時儀器。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086214

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州市精誠服裝有限公司

   GUANGZHOU CITY JINGCHENG CLOTHING CO., LIMITED

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港東路618號901房

   Room 901, No.618, Xin Gang Road East, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong 

Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086215

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 廣州市精誠服裝有限公司

   GUANGZHOU CITY JINGCHENG CLOTHING CO., LIMITED

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市海珠區新港東路618號901房

   Room 901, No.618, Xin Gang Road East, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong 

Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086216

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 王仁晏

   Wang Renyan

 地址 Endereço : 澳門氹仔東北馬路511-D號聚龍明珠3樓H座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18
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[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086217

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 王仁晏

   Wang Renyan

 地址 Endereço : 澳門氹仔東北馬路511-D號聚龍明珠3樓H座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086218

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 三氯甲烷，三碘甲烷，中國人參製品，中式營養食品（藥用），中式營養飲品（藥用），中式醫藥

營養品，中樞神經系統用藥，中樞神經系統用藥劑，草藥，中草藥膏，中草藥藥油，中草藥製成

品，中藥成藥，中藥成藥口服液，中藥成藥沖劑，中藥成藥膏布，中藥散，中藥材湯包，中藥沐浴

露，中藥油，中藥眼滴劑，中藥藥材，中藥藥膏，中藥藥酒，中藥製劑，中藥製粉，中藥貼，中藥

酒製劑，中藥飲片，乳糖，乳脂，乾癬藥劑，乾製藥用菌，人參，人參製品（口服液），人參製品

（片劑），人參製品（粉劑），人參製品（顆粒劑），人參靈芝孢子粉（藥用食品），人工受精用精

液，人用中藥製劑，人用和獸用微量元素製劑，人用局部性抗黴菌藥品，人用微量元素製劑，人

用殺菌劑，人用生物製劑，人用疫苗，人用荷爾蒙，人用藥，人用藥品，人用藥油，人用防蚊液，人

用驅蚊貼片，代用血漿，以礦物質為主的健康食品補充劑，以維他命為主的健康食品補充劑，

伽瑪血球蛋白製劑，便秘舒緩劑，保健茶包（中草藥），假牙用瓷料，假牙粘合劑，假牙粘膠劑，

健康營養食品（醫藥用），健康補品（中草藥），健康食品添加劑（醫用），健神經劑，催生劑，傷

風感冒製劑，傷風油，免疫試驗用藥品，免疫調節藥劑，內服中成藥品，內服保健藥丸（醫用），

內服及外用藥酒，冰箱用吸味包，冰箱除臭劑（去味劑），凍傷用藥劑，凍傷用藥膏，凍傷藥膏，

凍瘡製劑，出牙劑，分析及醫學用稀釋藥劑，利尿劑，助消化之胰島激素補充劑，動物用含藥性

洗滌劑，動物用殺菌劑，動物用消毒劑，動物用藥品，動物用衛生製劑，動物用防寄生蟲套圈，

動物用防寄生蟲頸圈，動物蹄用膠合劑，動物蹄用膠粘劑，包紥繃帶，包紮傷口用繃帶，化學原

料藥，化學盥洗室用消毒劑，化學藥物製劑，化學避孕劑，化學驅蟲驅蚊劑，北美黃連堿，卵磷
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脂粉（藥用），卵磷脂顆粒（藥用），去濕茶，去頭皮屑的藥物製劑，參花消渴茶，參茸，參茸製

品，及靈芝孢子粉（醫用），口服用胎盤素膠囊（醫用），口服疫苗（醫用），口服藥液，口瘡及飛

滋治療蜜劑，口腔止痛劑，口腔消炎劑，古拉爾氏水（稀次醋酸鉛溶液），可卡因，可調節血脂

藥，各類男女催情醫藥，吊膿膏，含汞藥劑，含礦物質之營養補充品，含維他命之營養補充品，

含蛋白質之營養添加劑（藥用），含蛋白質之營養粉（藥用），含蛋白質乳劑（藥用），含酵母菌

之樟芝營養補充劑（藥用），含長白山人參成份的醫用營養食品，含鴉片製劑，吸收式失禁用尿

布褲，咳嗽糖漿（藥用），咳嗽藥糖（藥用），哺乳用墊，唾液刺激藥品，喘咳膏，嗅鹽，器官治

療劑，土壤消毒劑，土壤消毒製劑，坐瘡藥劑，培養細菌用的溶劑，培養細菌用肉湯，填塞牙孔

用料，填塞牙模用料，填牙材料，外傷藥用棉，外用中藥止痛噴劑，外用擦劑（醫用），外用藥

油，外用藥物，外用藥膏，外科包紮物，外科和矯形用黏固劑，外科或整型外科用骨頭結合物，

外科手術用布（織物），外科手術用無菌布，外科手術用通氣膠布，外科敷料，外科用潤滑軟膏

（醫用），外科用紗布，外科用織物，外科用肩繃帶，外科移植物（活組織），大蒜油丸（醫用），

大蒜油粉（醫用），大蒜精膠囊（醫用），大豆異黃酮，天然卵磷脂，天然大蒜精（藥用），天然營

養補充劑（藥用），失禁吸收襯褲，失禁用尿布，失禁用尿褲，女性衛生巾，女性衛生用品，婦女

陰道灌洗藥劑，嬰兒乳粉，嬰兒奶粉，嬰兒用含乳麵粉，嬰兒米粉，嬰兒豆奶粉，嬰兒食品，嬰

兒食品罐頭，嬰兒食物，嬰兒麥粉，安眠藥，安神藥劑，小麥黑穗病化學處理劑，尼古丁減除劑

（醫用），山藥粉（藥用），已裝藥急救箱，巴豆莖皮，幼蟲驅除劑，強心劑（醫用），微生物用營

養物質，心臟血管用藥，心臟顯影劑，心電圖描記器電極用化學導體，急救箱（備好藥的），感冒

傷風素（膠囊），感冒液，懷孕診斷用化學劑，懷孕診斷用化學製劑，成人紙尿褲，成人紙尿片，

戒煙助劑，戒煙口嚼藥錠，打蟲藥，抑制黴菌生長藥劑，抑菌護手膜（藥用），抗厭氧性藥品，抗

嘔劑，抗尿酸劑，抗帕金森症藥劑，抗心律不整劑，抗心律不整藥品，抗心絞痛劑，抗惡性腫瘤

劑，抗憂鬱藥劑，抗氧化營養補充劑，抗氧化藥劑，抗汗藥劑，抗潰瘍藥劑，抗濾過性病原體藥

劑，抗牙周病治療劑，抗生素，抗病毒藥劑，抗痙孿藥，抗痢疾藥劑，抗瘧疾藥劑，抗癌劑，抗癲

癇藥，抗癲癇藥劑，抗組織胺藥劑，抗結核病藥劑，抗菌素，抗血液栓塞劑，抗過敏藥劑，抗隱

花植物製劑，抗風濕病圈環，抗高血壓藥品，抗齲齒藥劑，拇囊炎襯墊，捕蒼蠅用粘膠，捕蠅粘

膠劑，排毒丸（醫用），排毒生肌膏（膏藥），排汗藥，控制皮膚色素之生理藥物，提神藥劑，提

高人體免疫力的的保健食品（醫用），搽劑，支氣管擴張劑（藥用），支氣管擴張製劑，放射性藥

品，放射線用造影劑（醫用），散劑（藥用），整腸劑，敷料紗布，敷藥用材料，斑蝥粉，月經墊，

月經帶，月經栓，月經用墊，月經用止血棉，月經短內褲，月經繃帶，月經衞生用品，月見草油膠囊

（藥用），杏仁、薄荷糖為主要原料製成的保健食品（醫用），枇杷汁（藥用），枇杷膏（藥用），

枇杷露（藥用），果寡糖漿（藥用），栓劑，棉球（醫用），棉花（醫用），棉花棒（醫用），棒狀硫

黃（消毒劑），植物纖維減肥片（藥用），樟腦丸，樟腦油（醫用），樟芝營養滋潤劑（醫用），樟

芝營養補充品（醫用），樟芝片（醫用），樟芝發酵液（醫用），樟芝粉末（醫用），樟芝粒（醫

用），樟芝精（醫用），樟芝膠囊（醫用），樟芝茶（醫用），樟芝錠（醫用），樟芝降血糖（醫用），

橡皮膏，止咳丸，止咳劑，止咳露，止汗劑，止瀉劑，止痙攣病藥，止痛劑，止痛油，止痛膏，止痛

藥，止痛製劑，止癢丸，止癢水，止血劑，止血散，止血栓，止血用藥劑，止血藥，止血藥條，殺寄

生蟲劑，殺寄生蟲藥，殺微生物劑，殺滅有害動物製劑，殺真菌劑，殺精子劑，殺菌劑，殺菌啫

喱，殺菌濕紙巾，殺菌用品，殺蟎劑，殺蟲劑，殺蟲噴霧劑，殺蟲產品，殺蟲藥片，殺蟲藥粒，殺

鼠劑，毒藥，毛髮促生劑，氣喘茶，氧氣浴盆，氨基酸溶液，水劑（藥用化學製劑），汗足藥，汞

軟膏，污物消毒劑，汽車芳香劑，油劑（傷風油），油劑（清涼油），油劑（風濕油），治咳嗽藥，

治小麥枯萎病（黑穗病）的化學製劑，治氣喘藥，治燙傷油膏，治疣藥筆，治痔劑，治療中樞神

經異常製劑，治療乳癌之藥品，治療人類耳疾用藥品，治療便秘的藥物，治療凝血素元過低之

藥品，治療呼吸器官藥物，治療喉嚨不適之膠囊，治療官能性勃起障礙之藥品，治療心律不整

之藥劑，治療心臟血管疾病之藥劑，治療新陳代謝治劑，治療曬傷軟膏，治療淋浴用海水，治療

燒傷液劑紗布，治療燒傷液製劑，治療燒傷製劑，治療牙齒藥劑，治療皮膚病之藥劑，治療血管

疾病用血漿補強對抗劑，治療身體痿症的中成藥，治療青春痘藥劑，治療頭皮藥劑，治療風濕

用環，治糖尿病藥劑，治花柳劑，治葡蚜用化學製劑，治藤蔓病化學藥劑，治遺尿劑，治頭痛藥

品，治頭痛藥條，治頭皮屑的藥劑，治風濕藥劑，治骨軟劑，泥敷劑，注射用胎盤素（醫用），注

射用葡萄糖（醫用），注射疫苗（醫用），洋參沖劑，洋地黃甘，洗浴藥劑，洗腎藥劑，浴用氧氣，

浴用治療劑，浴用泥漿，海洋生物鈣（藥用），海藻片（藥用），浸製藥液，浸泡藥劑，浸藥液的
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薄紙，浸藥液的衛生紙，浸製藥液，消化劑（藥用），消毒丸（膠囊）（藥用），消毒劑，消毒啫

喱，消毒棉，消毒水，消毒用品，消毒紙巾，消毒藥水，消滅有害動物製劑，消滅有害植物製劑，

消炎劑，消炎藥水，消炎製劑，消炎鎮痛劑，消炎鎮痛貼布，消痔丸，消肝丸（藥用），消腫膏，消

除靜脈腫脹劑，淋巴液製劑（藥用），淋巴球T細胞單株抗體（藥用），淨化劑，淨化製劑（藥

用），深海鮭魚油，清涼油（醫用），添加劑（醫用），清除橡皮膏溶劑，減肥用藥劑，減肥茶（醫

用），減肥藥，減肥降脂丸（藥用），溫泉水，滅乾朽真菌製劑，滅幼蟲劑，滅微生物劑，滅蠅劑，

滅鼠劑，滋補品（藥用），漂白粉（消毒），口劑（藥用），漱口水（藥用），潤腸通便的口服液（粉

劑）（藥用），潤腸通便的口服液（顆粒劑）（藥用），濃縮藥粉，濃縮蛋白質粉（藥用），濕疹藥

劑，瀉劑，瀉藥，灌腸劑，炭纖維移植活體素，烏頭堿，煙熏錠劑，煙精（殺蟲劑），無菌試劑（醫

療用），煎好的藥，薰蒸棒，薰蒸用棍，薰蒸香錠，燒傷治療藥劑，燙火藥品，營養滋補劑（藥

用），營養片（藥用），營養補充劑（藥用），營養補充品（藥用），營養補充膠囊（藥用），營養

補劑（藥用），營養補助劑（藥用），營養食品（藥用），營養食品補充物（藥用），片劑（藥用化

學製劑），牙填料，牙填料劑，牙根管治療劑，牙模用料，牙洞填充物，牙用光潔劑，牙用氟化藥

物，牙用研磨粉，牙用粘合劑，牙科光潔劑，牙科用印模材料，牙科用橡膠，牙科用汞化物，牙科

用汞合金，牙科用研磨劑，牙科用粘固粉，牙科用粘膠劑，牙科用藥，牙科用藥劑，牙科用貴重金

屬合金，牙科用金汞合金，牙科用麻醉劑，牙蠟，醫用造型蠟，牙醫製模用蠟，牙齒生長促進劑，

牙齒粘膠劑，牙齒結石用藥劑，牛初乳片（藥用），牛痘疫苗，牛蠅驅除用油（藥用），牲畜用洗

滌劑，狗用洗淨藥劑，狗用洗滌劑，狗用洗滌液，狗用藥水，狗用驅蟲劑，狗用驅蟲藥，猴棗散

（醫用），獸用化學製劑（醫用），獸用氨基酸，獸用洗滌劑，獸用衛生用品，獸用衛生製劑（醫

用），獸藥，獸醫用化學製劑，獸醫用油脂，獸醫用洗液，獸醫用生物製劑，獸醫用藥，獸醫用製

劑，獸醫用酶，獸醫用酶製劑，玉屏風散（藥用），王漿（醫用），玫瑰花（藥用），珍珠層粉（藥

用），珍珠粉（藥用），球根牽牛製瀉藥，環境衛生用消毒劑，甘汞，甘油磷酸酯，甘草（藥用），

甘香酒（藥物製劑），生化藥品，生物藥品，生理用襯墊，生髮丸（藥用），生髮水（藥用），生髮

精（藥用），生髮膏（藥用），生髮藥水（藥用），礦物質營養補充品，礦物食品添加劑，祛風活

絡油（藥油），神經安定劑（藥用），神經強健劑（藥用），神經性頭痛藥品，穀類加工的副產品

（醫用），空氣淨化劑，空氣淨化製劑，空氣清新劑，空氣清淨劑，空氣清潔劑，竹醋液（醫

用），節食或醫藥用澱粉，粘蠅紙，粘蠅膠，糖尿病人食用麵包，糖尿病患者用之營養物（醫

用），糜爛性毒劑，紅藥水，紅血球素，納豆膠囊，純中藥空氣殺菌劑，純靈芝破壁孢子粉（醫

用），細菌培養劑，細菌培養媒介，細菌毒藥，絆創膏（藥用），經皮輸給之麻醉劑，綜合礦物質

製劑，綜合維他命，綠藻片（藥用），綠藻粉（藥用），綠藻粒（藥用），綠藻錠（藥用），維他命

丸，維他命健康產品，維他命劑，維他命片，維他命膠囊，維他命補充劑，維他命鈣片，維生素製

劑，緊身內褲襯裡（衛生用），緩和便秘的藥物，縫合皮膚傷口用膠布，縮子宮藥（醫用），繃

帶，繃敷材料（醫用），繃敷藥品，纖維減肥粉（醫用），耳用滴劑（藥用），肉蓗蓉（藥用），肉食

果蔬罐頭（嬰兒用），肌肉關節疼痛治痛功效的藥油，肌肉鬆弛劑（藥用），肝炎檢驗試劑，肝臟

保護藥劑，肝藥，肥皂樟腦搽劑，胃丸，胃乳（醫用），胃藥，胎盤素膠囊（醫用），胎盤誘導藥

（醫用），胡蘿蔔素（醫用），胰島素製劑（醫用），胺基酸製劑（醫用），能吸附的填塞物，脈管

擴大劑（醫用），脫脂棉，腎氣丹（醫用），腐蝕性筆，腦保健品（醫用），腳戴除雞眼環，腳用止

汗劑，腸胃中成藥品，腹膜滲析藥液，膏劑（藥用），膏布（藥用），膏藥，膠囊（藥用），膠布，膠

布石膏，膽汁排泄藥，臟器保存灌流液之人工血液（醫用），臟器治療劑（醫用），臨床用脂質注

射液（醫用），臨床試驗用製劑（醫用），興奮劑（醫用），芥子敷劑紙，芥子泥敷劑，芥子膏藥，

芥子膏藥紙，芥末膏藥，花旗參，花粉類營養品（醫用），芳香劑，苦茶油丸（醫用），茶劑（藥

用），茶包（藥用），草本製品（藥用），草藥，草藥茶（藥用），草藥製品（藥用），荷爾蒙製劑

（醫用），菇蕈多醣體膠囊（藥用），菇蕈菌絲體膠囊（藥用），菝葜（醫用），葡萄籽精華素（藥

用），蒽油（殺寄生蟲用），薄荷油（醫用），薄荷精（醫用），薄荷腦（醫用），薄荷醇，薫香片

（中草藥），藍藻（螺旋藻片）（藥用），藍藻片（藥用），藍藻粉（藥用），藍藻粒（藥用），藍藻

精（藥用），藍藻錠（藥用），藥品膠囊，藥散，藥材，藥枕，藥水，藥油，藥浴用海水，藥浸棗，藥

片，藥物膠囊，藥物飲料，藥用乙醚，藥用乙醛，藥用乙醛（中醫藥藥酒），藥用保健營養產品，

藥用兒茶，藥用助消化劑，藥用化學製劑，藥用口服液，藥用口香糖，藥用喉片，藥用喉糖，藥用

噴劑，藥用大黃根，藥用小蘇打，藥用或醫用水劑，藥用或醫用片劑，藥用或醫用膏劑，藥用或醫

用貼劑，藥用或醫用酊劑，藥用搽劑，藥用木炭，藥用杏仁乳，藥用松節油，藥用栓劑，藥用根塊
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植物，藥用桉樹，藥用桉樹腦，藥用棓酸，藥用植物，藥用植物根，藥用植物飲品，藥用樹皮，藥

用氧化鎂，藥用氨基酸，藥用水合氯醛，藥用沉澱泥，藥用消毒劑，藥用溴，藥用營養品，藥用營

養食品，藥用片劑，藥用牛奶酵素，藥用甘草粉，藥用甲醛，藥用的草藥飲料，藥用皮膚膏，藥用

真菌提取物，藥用硝酸氧鉍，藥用硫華，藥用碘，藥用碘化物，藥用竹醋液，藥用糖，藥用糖果，

藥用纖維素脂，藥用纖維素醚，藥用纖體健康食品，藥用膏劑，藥用膠，藥用膠丸，藥用膠囊，藥

用膠布，藥用膠棉，藥用芥末，藥用苛性鹼，藥用茶，藥用茶包，藥用草藥，藥用草藥茶，藥用蛇

麻子浸膏，藥用蛇麻腺，藥用補身食品，藥用護膚劑，藥用軟膏，藥用鄰甲氧基苯酚，藥用酒，藥

用酒石乳劑，藥用酯，藥用酵素，藥用酸，藥用醋酸乳，藥用醋酸鹽，藥用針劑，藥用鈉鹽，藥用

鉍製劑，藥用錠劑，藥用鎮靜油，藥用食品，藥用飲料，藥用香料，藥用魚粉，藥用鷄精，藥用鹼

性碘化物，藥用麥角，藥用麵粉，藥用龍膽，藥粉，藥膏，藥膏藥品，藥膠囊，藥茶，藥草，藥草

製品，藥製糖果，藥製糖果（醫用），藥貼，藥貼膠布，藥酒，蘆薈（醫用），蟲草精（醫用），蚊怕

水，蚊香，蛋白牛奶，蛋白質之營養添加劑（醫用），蛋白質營養補充品（醫用），蛋白質片（醫

用），蛋白質粉（醫用），蜂王精（醫用），蜂皇漿（醫用），蜂膠（醫用），蜂蜜（醫用），蟲草精華

（醫用），蟲草膠囊（醫用），血液製品（醫用），血清，血清療法用藥劑，血清醫療藥劑，血漿，

血球蛋白注射劑（醫用），血管收縮劑（醫用），血紅蛋白，血紅蛋白元，血色蛋白元，衛生墊，衛

生女褲，衛生栓，衛生棉，衛生棉墊，衛生棉條，衛生止血棉塞，衛生毛巾帶（毛巾），衛生消毒

劑，衛生球，衛生用品及藥品，衛生短內褲，衛生緊身內褲，衛生繃帶，衛生藥品，衛生襯褲，衛

生護墊，衣服和紡織品用除臭劑，補健藥，補充營養品（藥用），補充營養飲料（藥用），補劑

（藥用），補品（藥用），補牙材料，補牙材料牙燭，補腎丸，補藥（醫用），補藥（藥），補血丸

（醫用），補血劑（醫用），製微生物用培養物，複合氨基酸片（醫用），複合維生素B片，複合維

生素C片，西洋參製品，西藥，西藥之原料藥，西藥劑，西藥品，西藥藥丸，西藥藥膏布，解毒丸

（醫用），解毒片（醫用），解熱劑，解熱藥劑，解熱退燒劑，調節血壓的茶葉製品（醫用），調經

丸，護墊，護膚藥劑，貼劑（藥用化學製劑），貼劑（醫用），賴氨酸鹽（醫用），贅瘤預防劑（醫

用），超音波診斷用傳導液，跌打擦劑，跌打膏藥，跌打藥丸，跌打藥油，跌打酒，跌打酒（藥

用），跌打風濕膏（膏藥），車用香座，輕便藥箱（已裝藥的），輕瀉劑，農藥，退燒藥，通便劑，

通氣膠布，造血劑，避孕栓劑，避孕藥，酸痛跌打損傷敷藥，醫學用試管內診斷劑，醫用X光造

影劑，醫用三碘甲烷，醫用佐藥，醫用健康營養食品，醫用催乾劑，醫用冷敷貼布，醫用凝膠，醫

用礦脂，醫用化學製劑，醫用南美牛奶菜的乾皮，醫用卵磷脂，醫用去垢劑，醫用及獸醫用細菌

學研究製劑，醫用及獸醫用細菌製劑，醫用口服液，醫用口服藥品，醫用口香糖，醫用同位素，醫

用喹啉，醫用填料，醫用奎寧，醫用安果斯都拉樹皮，醫用微生物培養劑，醫用或獸醫用化學試

劑，醫用或獸醫用微生物培養基，醫用或獸醫用微生物培養體，醫用或獸醫用微生物製劑，醫用

手鐲，醫用指環，醫用放射性物質，醫用敷料，醫用栓劑，醫用棉，醫用棉絨，醫用樟腦，醫用樟

腦油，醫用橡皮膏，醫用檢查用水溶性潤膚凍膏，醫用止痛製劑，醫用氣體，醫用氧，醫用水蛭，

醫用油，醫用油脂，醫用浴劑，醫用浸液，醫用淋浴鹽，醫用減肥茶，醫用漱口劑，醫用漱口水，

醫用潤髮脂，醫用澱粉酶，醫用激素，醫用煙藥草，醫用無煙草香煙，醫用無煙葉香煙，醫用煙

燻草藥，醫用煙草藥，醫用薰蒸製劑，醫用營養品，醫用營養添加劑，醫用營養物品，醫用營養

補充品，醫用營養食品，醫用營養食物，醫用營養飲料，醫用牙用光潔劑，醫用甘油，醫用生物

製劑，醫用生物鹼，醫用發酵乳劑，醫用白朊製劑，醫用白朊食品，醫用眼罩，醫用破斧木，醫用

碘酊，醫用礦泉水，醫用糖果，醫用糖漿，醫用繃帶，醫用膠，醫用膠布，醫用膠帶，醫用芥子油，

醫用芥末軟膏，醫用苦木藥，醫用茴香，醫用葡萄糖，醫用蓖麻油，醫用薄荷，醫用藤黃，醫用藥

丸，醫用藥油，醫用藥物，醫用藥膏，醫用藥草，醫用蛋白質，醫用血，醫用衛生製劑，醫用製藥，

醫用角叉菜，醫用診斷劑，醫用診斷製劑，醫用過氧化氫，醫用酒石，醫用酒精，醫用酚（苯），

醫用酵素，醫用酶，醫用酶製劑，醫用金雞納樹皮，醫用針劑，醫用鉀鹽，醫用鐳，醫用陀螺狀羯

布羅香油（香膏），醫用雜酚油，醫用電解質製劑，醫用頭痛藥品，醫用頭髮增長劑，醫用食慾

抑制劑，醫用食物營養製劑，醫用食用營養製劑，醫用飼料添加劑，醫用香煙，醫用香膏，醫用

骨筋藥丸，醫用鹽，醫用麝香草酚，醫用麥乳精飲料，醫用鼴鼠皮，醫用Ｘ光造影劑，醫療用凝

膠，醫療用口腔洗淨劑，醫療用古柯鹼，醫療用塞藥，醫療用微生物用營養物質，醫療用放射性

物質，醫療用放射線造影劑，醫療用斑蝥酸鹽粉，醫療用杏仁乳劑，醫療用橡皮膏，醫療用氣

體，醫療用氯化銨錠劑，醫療用油，醫療用洗淨劑，醫療用浴劑，醫療用浴泥，醫療用浴鹽，醫療

用消化劑，醫療用溫泉水，醫療用烏頭鹼，醫療用煙草，醫療用石灰製劑，醫療用碘，醫療用碘



N.º 27 — 2-7-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10809

酊，醫療用磷酸甘油，醫療用礦泉水，醫療用糖，醫療用紗布，醫療用膠，醫療用膠帶，醫療用芥

末油，醫療用茴香，醫療用荷爾蒙，醫療用葡萄糖，醫療用血液，醫療用衛生輔助材料及用品，

醫療用製酸劑，醫療用診斷劑，醫療用造影劑，醫療用酒石，醫療用酒精，醫療用鎮痛軟膏，醫

療用雪茄，醫療用顯影劑，醫療用香膠製劑，醫療用骨頭結合劑，醫療用鹽，醫療用麥芽乳，醫

療用黴菌，醫療診斷用造影劑，醫療食品，醫藥，醫藥中間體，醫藥丸，醫藥原藥，醫藥擦劑，醫

藥敷料，醫藥松節油，醫藥營養品，醫藥用乾製食用菌，醫藥用亞麻仁（粉），醫藥用亞麻子，醫

藥用亞麻子餅粉，醫藥用保健飲品，醫藥用品，醫藥用日曬傷劑，醫藥用日防曬劑，醫藥用曬傷

劑，醫藥用杏仁牛奶，醫藥用松節油，醫藥用松脂油，醫藥用果膠，醫藥用櫻桃李樹皮，醫藥用

沖劑飲品，醫藥用泥漿，醫藥用洗劑，醫藥用洗液，醫藥用活性碳，醫藥用潔劑，醫藥用澱粉，

醫藥用營養品，醫藥用牛奶發酵劑，醫藥用甘草，醫藥用甘草莖，醫藥用石灰製劑，醫藥用磷酸

鹽，醫藥用糖漿，醫藥用紅樹皮，醫藥用胃蛋白酶，醫藥用腐蝕（桿）劑，醫藥用腖，醫藥用芥

末，醫藥用苯酚，醫藥用茴香油，醫藥用草本，醫藥用草本製成品，醫藥用薄荷，醫藥用蜂花

水，醫藥用酒石，醫藥用酚（苯），醫藥用酵母，醫藥用酵母菌，醫藥用錠劑，醫藥用顆粒沖劑，

醫藥用麥片，醫藥用麥芽，醫藥製劑，野生西洋參製品，金銀花（醫用），鈣片，鈣粉，鈣質及維

他命D製劑，鈣質維他命製劑，鉛水，鎮定劑，鎮痛劑，鎮靜劑，鎮靜藥，鐵鋅鈣葉酸片（醫

用），關節內視鏡手術用玻尿酸（醫用），關節炎藥（醫用），防寄生蟲製劑，防尿製劑，防日曬

藥膏，防疫用藥劑，防腐劑，防腐棉，防虻油，防蚊產品（藥用），防蛀劑，防蛀油，防蛀牙用藥

劑，防蛀紙，防風濕手鐲，防風濕指環，防風濕病圈環（醫用），降糖沖劑（藥用），降膽固醇藥

劑，除口臭藥，除尿酸劑（藥用），除牙斑藥劑，除草劑，除藻劑，除蛞蝓劑，除蟲菊粉，除雞眼

藥物，除黴化學製劑，陰道清洗液，隱形眼鏡保存液，隱形眼鏡清洗液，隱形眼鏡清潔劑，隱形

眼鏡清潔液，隱形眼鏡用洗淨劑，隱形眼鏡用溶液，隱形眼鏡酵素清潔片，雙氧水（醫用），雞

眼治療藥，雞眼藥膏，雪梨膏（醫用），靈芝（藥用），靈芝丸（藥用），靈芝孢子粉（藥用），靈

芝提取物（藥用），靈芝片（藥用），靈芝精（藥用），靈芝精丸（藥用），靈芝精粉（藥用），靈芝

膠囊（藥用），靈芝茶（藥用），靈芝藥品，非個人用除臭劑，面皰治療藥劑，預防頭髮脫落用藥

劑，頭痛用藥品，頭皮屑治療藥劑，類固醇，類固醇藥膏，風濕油（藥用），風濕膠布（藥用），

風濕鎮痛藥，飛滋止痛劑（藥用），食慾壓抑劑（醫用），食用植物纖維（非營養性），食用營養

藥片，食用菌提取物（醫用），香港腳藥膏，馬錢子，馬錢子堿，驅昆蟲劑，驅梅毒劑（醫用），驅

腸蟲藥，驅蚊貼，驅蟲劑，驅蟲劑（人或獸用），驅蟲用香，驅蟲藥，驅風油（藥用），驅風跌打酒

（藥用），驗孕製劑，驗孕試劑（醫用），骨膠原（醫用），骨骼用藥，高含量羊胎素（藥用），高

含量魚油，高麗人參，高麗人參製品，魚油，魚油丸，魚油膠囊，魚粉營養補充品，魚肝油，鮫魚

油丸，鮫魚油膠囊，鮭魚油，鮭魚油丸，鮭魚油膠囊，鯊魚軟骨粉，鯊魚軟骨素膠囊（粉），鯊魚

軟骨素製劑，鯊魚軟骨膠製劑，鰻魚髓油丸，鴉片，鴉片製劑，麻醉劑，麻醉劑（局麻藥），麻醉

劑（麻醉藥），麻醉藥，黏鼠板，黨參，鼠藥，鼻敏感丸（藥用），齒槽潰膿藥。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之黃色、紅色、黑色及白色。 

[210] 編號 N.º : N/086219

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉

及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味

品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之黃色、紅色、黑色及白色。 

[210] 編號 N.º : N/086220

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉

及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味

品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之黃色、紅色、黑色、白色。 

[210] 編號 N.º : N/086221

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15
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[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉

及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味

品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之紅色、黑色及金色。 

[210] 編號 N.º : N/086222

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉

及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味

品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之紅色、黑色及金色。 
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[210] 編號 N.º : N/086223

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086224

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086225

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 
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discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086226

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-
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veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086227

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-
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relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086228

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 



N.º 27 — 2-7-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10817

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086229

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-
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nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086230

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086231

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086232

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086233

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 
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computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086234

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 
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notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086235

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-



N.º 27 — 2-7-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10823

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086236

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 
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jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086237

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086238

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086239

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086240

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 
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computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086241

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 
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notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086242

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 
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de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086243

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-



10830 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2014 年 7 月 2 日

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086244

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086245

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos  acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino audiovisual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para 

computadores; programas para a operação de computadores, gravados; dispositivos peri-

féricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de 

computador (software informático descarregável); software para computadores, gravado; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregá-

veis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, 

descarregáveis; películas, impressionadas; auriculares, hologramas; altifalantes de áudio; 

notebooks; suportes magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; mo-

nitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); almofadas para 

ratos; computadores portáteis (notebooks); suportes  ópticos; discos ópticos; aparelhos 

pessoais de estereofonia; dispositivos multimédia portáteis; telemóveis; gira-discos; apa-

relhos para gravação de áudio; suportes de gravação de áudio; aparelhos de reprodução de 

som; aparelhos de transmissão de som; estojos para óculos; armações para óculos; óculos 

de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televi-

sivos; dispositivos de memória USB; fitas de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores 

de vídeo; estojos para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos 

de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

descarregável; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de compu-

tador; programas de jogos de computador multimédia interactivos; software informático de 

jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software de 

jogos informático descarregável para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electró-

nicos móveis; software informático descarregável para telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; aplicações relacionadas com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086251

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15
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[730] 申請人 Requerente : 戴幸福 

 地址 Endereço : 中國福建省南安市梅山鎮格內村橋頭133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；內衣；內褲（服裝）；襯衣；胸衣；外套；針織服裝；裙子；睡衣；連衣裙；內褲；乳罩；嬰兒

全套衣；游泳褲；游泳衣；防水服；化裝舞會用服裝；鞋；帽；襪；手套（服裝）；披肩；腰帶；領

帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086252

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Snag, Inc.

 地址 Endereço : 14843 Highway 10, Tahlequah, Oklahoma 74464 United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Prestação de serviços educacionais na área de golfe e de jogos do tipo do golfe, nomeada-

mente, formação de pessoas sem conhecimentos sobre o jogo de golfe, através de equipa-

mento de treino de golfe especializado e de treinadores para ensinar o jogo de golfe utili-

zando equipamento de treino de golfe especializado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086253

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Silicon Studio Corporation

 地址 Endereço : 1-21-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; programas de computadores; programas de jogos descarregáveis para tele-

fones móveis; programas de jogos de computador descarregáveis; programas de jogos des-

carregáveis; e publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores laranja e cinzenta tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/086254

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Silicon Studio Corporation

 地址 Endereço : 1-21-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de jogos online para telefones móveis; fornecimento de jogos de computador 

online; e fornecimento de jogos online.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores laranja e cinzenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/086255

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Silicon Studio Corporation

 地址 Endereço : 1-21-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação de computadores; aluguer de computadores; e fornecimento de programas de 

computador.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores laranja e cinzenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/086256

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Silicon Studio Corporation

 地址 Endereço : 1-21-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; programas de computadores; programas de jogos descarregáveis para tele-

fones móveis; programas de jogos de computador descarregáveis; programas de jogos des-

carregáveis; e publicações electrónicas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086257

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Silicon Studio Corporation

 地址 Endereço : 1-21-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de jogos online para telefones móveis; fornecimento de jogos de computador 

online; e fornecimento de jogos online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086258

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : Silicon Studio Corporation

 地址 Endereço : 1-21-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação de computadores; aluguer de computadores; e fornecimento de programas de 

computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086261

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 金公主珠寶有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新馬路384號 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，

鐘錶和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色。 
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根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/065737 2014/06/12 2014/06/12 恆信餐飲有限公司 29

N/065738 2014/06/12 2014/06/12 恆信餐飲有限公司 30

N/071204 2014/06/12 2014/06/12 武漢市科達雲石護理材料有限公司

WUHAN KEDA MARBLE PROTECTIVE MATERIALS CO., 

LTD

19

N/072357 2014/06/12 2014/06/12 British American Tobacco (Brands) Inc. 34

N/072693 2014/06/12 2014/06/12 Alibaba Group Holding Limited 16

N/073216 2014/06/12 2014/06/12 Medinova AG 03

N/073217 2014/06/12 2014/06/12 Medinova AG 05

N/075349 2014/06/12 2014/06/12 香港天廚有限公司

THE TIEN CHU (H.K.) CO., LTD.

30

N/077034 2014/06/12 2014/06/12 Richemont International SA 14

N/077515 2014/06/12 2014/06/12 British American Tobacco (Brands) Inc. 34

N/077801 2014/06/12 2014/06/12 Fashion TV LLC. 38

N/078041 2014/06/12 2014/06/12 惠純油脂有限公司

Vecare Oils & Fats Company Limited

29

N/079369 2014/06/12 2014/06/12 SUMMERTIME 33

N/079646 2014/06/12 2014/06/12 ZEGHLOUL, NAIMA 25

N/079649 2014/06/12 2014/06/12 ZEGHLOUL, NAIMA 43

N/079767 2014/06/12 2014/06/12 Richemont International SA 14

N/079794 2014/06/12 2014/06/12 THORLEY INDUSTRIES LLC DBA 4moms 20

N/079923 2014/06/12 2014/06/12 NM Nevada Trust 35

N/080044 2014/06/12 2014/06/12 Montres DeWitt SA 14

N/080045 2014/06/12 2014/06/12 Montres DeWitt SA 14

N/080112 2014/06/12 2014/06/12 CARITE - CALÇADOS, LDA 18

N/080113 2014/06/12 2014/06/12 CARITE - CALÇADOS, LDA 25

N/080114 2014/06/12 2014/06/12 CARITE - CALÇADOS, LDA 42
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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/080207 2014/06/12 2014/06/12 MONTBLANC MONTRE SA 14

N/080208 2014/06/12 2014/06/12 曾憲章

CHANG HIN CHEONG

05

N/080468 2014/06/12 2014/06/12 SOZÉ - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, S.A. 25

N/080478 2014/06/12 2014/06/12 北京博睿恒豐商貿有限公司 18

N/080479 2014/06/12 2014/06/12 北京博睿恒豐商貿有限公司 18

N/080535 2014/06/12 2014/06/12 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/080536 2014/06/12 2014/06/12 寶星（1）有限公司 35

N/080537 2014/06/12 2014/06/12 寶星（1）有限公司 35

N/080689 2014/06/12 2014/06/12 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 34

N/080723 2014/06/12 2014/06/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/080724 2014/06/12 2014/06/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/080725 2014/06/12 2014/06/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/080794 2014/06/12 2014/06/12 銀益國際有限公司 

SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

05

N/080795 2014/06/12 2014/06/12 銀益國際有限公司 

SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

11

N/080796 2014/06/12 2014/06/12 銀益國際有限公司 

SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

29

N/080797 2014/06/12 2014/06/12 銀益國際有限公司 

SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

30

N/080798 2014/06/12 2014/06/12 銀益國際有限公司 

SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

32

N/080799 2014/06/12 2014/06/12 銀益國際有限公司 

SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

03

N/080800 2014/06/12 2014/06/12 銀益國際有限公司 

SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

10

N/080801 2014/06/12 2014/06/12 銀益國際有限公司 

SILVER VANTAGE INTERNATIONAL LIMITED

11

N/080806 2014/06/12 2014/06/12 Carplay Enterprises LLC 09

N/080807 2014/06/12 2014/06/12 Carplay Enterprises LLC 39

N/080847 2014/06/12 2014/06/12 HEELING SPORTS LIMITED 25

N/080848 2014/06/12 2014/06/12 HEELING SPORTS LIMITED 25

N/080849 2014/06/12 2014/06/12 HEELING SPORTS LIMITED 28

N/080851 2014/06/12 2014/06/12 ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) 09



N.º 27 — 2-7-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10837

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/080861 2014/06/12 2014/06/12 818 INC LIMITED 43

N/080875 2014/06/12 2014/06/12 廣東歐珀移動通信有限公司 

GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS 

CORP., LTD.

09

N/080890 2014/06/12 2014/06/12 Hipp & Co 03

N/080891 2014/06/12 2014/06/12 Hipp & Co 05

N/080892 2014/06/12 2014/06/12 Hipp & Co 03

N/080893 2014/06/12 2014/06/12 Hipp & Co 05

N/080912 2014/06/12 2014/06/12 Apple Inc. 09

N/080916 2014/06/12 2014/06/12 迪倍思集團有限公司

DBASE GROUP PTE. LTD.

20

N/080917 2014/06/12 2014/06/12 迪倍思集團有限公司

DBASE GROUP PTE. LTD.

37

N/080918 2014/06/12 2014/06/12 迪倍思集團有限公司

DBASE GROUP PTE. LTD.

42

N/081041 2014/06/12 2014/06/12 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION 09

N/081042 2014/06/12 2014/06/12 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION 38

N/081043 2014/06/12 2014/06/12 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION 42

N/081044 2014/06/12 2014/06/12 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION 09

N/081045 2014/06/12 2014/06/12 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION 38

N/081046 2014/06/12 2014/06/12 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION 42

N/081134 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/081135 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/081136 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/081137 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/081138 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/081139 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/081140 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/081141 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/081142 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/081143 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/081144 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/081145 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/081146 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/081147 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/081148 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 36
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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/081149 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/081150 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/081151 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/081152 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/081153 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/081154 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/081155 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/081156 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/081157 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/081158 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/081159 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/081160 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/081161 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/081162 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/081163 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/081164 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/081165 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/081166 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/081167 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/081168 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/081169 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/081170 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/081171 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/081172 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/081173 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/081174 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/081175 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/081176 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/081177 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/081178 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/081179 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/081180 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/081181 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/081182 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 25
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N/081183 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/081184 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/081185 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/081186 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/081187 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/081188 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/081189 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/081190 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/081191 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/081192 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/081193 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/081194 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/081195 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/081196 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/081197 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/081198 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/081199 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/081200 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/081201 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/081202 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/081203 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/081204 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/081205 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/081206 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/081207 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/081208 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/081209 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/081210 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/081211 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/081212 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/081213 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/081214 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/081215 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/081216 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 19
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N/081217 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/081218 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/081219 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/081220 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/081221 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/081222 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/081223 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/081224 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/081225 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/081226 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/081227 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/081228 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/081229 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/081230 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/081231 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/081232 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/081233 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/081234 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/081235 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/081236 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/081237 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/081238 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/081239 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/081240 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/081241 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/081242 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/081243 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/081244 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/081245 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/081246 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/081247 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/081248 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/081249 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/081250 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 09
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N/081251 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/081252 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/081253 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/081254 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/081255 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/081256 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/081257 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/081258 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/081259 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/081260 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/081261 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/081262 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/081263 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/081264 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/081265 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/081266 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/081267 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/081268 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/081269 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/081270 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/081271 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/081272 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/081273 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/081274 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/081275 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/081276 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/081277 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/081278 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/081279 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/081280 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/081281 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/081282 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/081283 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/081284 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 42
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N/081285 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/081286 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/081287 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/081288 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/081289 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/081290 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/081291 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/081292 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/081293 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/081294 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/081295 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/081296 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/081297 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/081298 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/081299 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/081300 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/081301 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/081302 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/081303 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/081304 2014/06/12 2014/06/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/081322 2014/06/12 2014/06/12 潔美來集團有限公司

Jemella Group Limited

11

N/081342 2014/06/12 2014/06/12 Apple Inc. 09

N/081377 2014/06/12 2014/06/12 潔美來集團有限公司

Jemella Group Limited

08

N/081378 2014/06/12 2014/06/12 潔美來集團有限公司

Jemella Group Limited

09

N/081390 2014/06/12 2014/06/12 曾憲程

CHANG HING CHENG

09

N/081408 2014/06/12 2014/06/12 Allen Edmonds Corporation 03

N/081409 2014/06/12 2014/06/12 Allen Edmonds Corporation 09

N/081410 2014/06/12 2014/06/12 Allen Edmonds Corporation 14

N/081411 2014/06/12 2014/06/12 Allen Edmonds Corporation 18

N/081412 2014/06/12 2014/06/12 Allen Edmonds Corporation 21

N/081413 2014/06/12 2014/06/12 Allen Edmonds Corporation 25
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N/081414 2014/06/12 2014/06/12 Allen Edmonds Corporation 35

N/081487 2014/06/12 2014/06/12 同昇有限公司

TOPRISE CORPORATION LIMITED
43

N/081488 2014/06/12 2014/06/12 SODILAC 05

N/081489 2014/06/12 2014/06/12 SODILAC 29

N/081490 2014/06/12 2014/06/12 SODILAC 30

N/081491 2014/06/12 2014/06/12 SODILAC 32

N/081493 2014/06/12 2014/06/12 貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司

GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., 

LTD.

32

N/081494 2014/06/12 2014/06/12 貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司

GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., 

LTD.

33

N/081495 2014/06/12 2014/06/12 貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司

GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., 

LTD.

35

N/081496 2014/06/12 2014/06/12 貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司

GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., 

LTD.

32

N/081497 2014/06/12 2014/06/12 貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司

GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., 

LTD.

33

N/081498 2014/06/12 2014/06/12 貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司

GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., 

LTD.

35

N/081506 2014/06/12 2014/06/12 台州環洋機電有限公司 07

N/081546 2014/06/12 2014/06/12 Alpro, commanditaire vennootschap op aandelen 05

N/081547 2014/06/12 2014/06/12 Alpro, commanditaire vennootschap op aandelen 29

N/081548 2014/06/12 2014/06/12 Alpro, commanditaire vennootschap op aandelen 30

N/081549 2014/06/12 2014/06/12 Alpro, commanditaire vennootschap op aandelen 32

N/081612 2014/06/12 2014/06/12 Zimmer+Rohde GmbH 24

N/081613 2014/06/12 2014/06/12 Monica Vinader Limited 14

N/081614 2014/06/12 2014/06/12 Monica Vinader Limited 18

N/081617 2014/06/12 2014/06/12 TransAct Technologies Incorporated 09

N/081618 2014/06/12 2014/06/12 TransAct Technologies Incorporated 09

N/081622 2014/06/12 2014/06/12 City Electrical Factors Limited 09

N/081623 2014/06/12 2014/06/12 City Electrical Factors Limited 11

N/081624 2014/06/12 2014/06/12 City Electrical Factors Limited 09

N/081625 2014/06/12 2014/06/12 City Electrical Factors Limited 11
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N/081641 2014/06/12 2014/06/12 翹安環球有限公司

GREAT EASE GLOBAL LIMITED

03

N/081642 2014/06/12 2014/06/12 翹安環球有限公司

GREAT EASE GLOBAL LIMITED

11

N/081643 2014/06/12 2014/06/12 翹安環球有限公司

GREAT EASE GLOBAL LIMITED

35

N/081644 2014/06/12 2014/06/12 翹安環球有限公司

GREAT EASE GLOBAL LIMITED

37

N/081652 2014/06/12 2014/06/12 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 29

N/081654 2014/06/12 2014/06/12 朗廷酒店國際有限公司

Langham Hotels International Limited

43

N/081664 2014/06/12 2014/06/12 宜賓紅樓夢酒業股份有限公司 33

N/081665 2014/06/12 2014/06/12 宜賓紅樓夢酒業股份有限公司 33

N/081666 2014/06/12 2014/06/12 宜賓紅樓夢酒業股份有限公司 33

N/081719 2014/06/12 2014/06/12 Bottega Veneta SA 03

N/081720 2014/06/12 2014/06/12 Bottega Veneta SA 18

N/081721 2014/06/12 2014/06/12 Bottega Veneta SA 03

N/081722 2014/06/12 2014/06/12 Bottega Veneta SA 18

N/081723 2014/06/12 2014/06/12 金蝶軟件（中國）有限公司 

Kingdee Software (China) Co., Ltd. 

09

N/081724 2014/06/12 2014/06/12 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd. 

42

N/081725 2014/06/12 2014/06/12 DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD. 36

N/081726 2014/06/12 2014/06/12 DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD. 36

N/081727 2014/06/12 2014/06/12 DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD. 36

N/081734 2014/06/12 2014/06/12 Alibaba Group Holding Limited 09

N/081736 2014/06/12 2014/06/12 Alibaba Group Holding Limited 35

N/081737 2014/06/12 2014/06/12 Alibaba Group Holding Limited 36

N/081738 2014/06/12 2014/06/12 Alibaba Group Holding Limited 38

N/081739 2014/06/12 2014/06/12 Alibaba Group Holding Limited 39

N/081740 2014/06/12 2014/06/12 Alibaba Group Holding Limited 41

N/081741 2014/06/12 2014/06/12 Alibaba Group Holding Limited 42

N/081742 2014/06/12 2014/06/12 Alibaba Group Holding Limited 45

N/081743 2014/06/12 2014/06/12 登程媒體有限公司 35

N/081746 2014/06/12 2014/06/12 珠海市魅族科技有限公司

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/081747 2014/06/12 2014/06/12 Consitex S.A. 18
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N/081748 2014/06/12 2014/06/12 Consitex S.A. 20

N/081749 2014/06/12 2014/06/12 吳秀英

Ung, Sau Ieng

43

N/081750 2014/06/12 2014/06/12 李皇男 29

N/081751 2014/06/12 2014/06/12 李皇男 43

N/081752 2014/06/12 2014/06/12 李佳霖 25

N/081755 2014/06/12 2014/06/12 安正時尚集團股份有限公司

Anzheng Fashion Group Co., Ltd. 

25

N/081756 2014/06/12 2014/06/12 安正時尚集團股份有限公司

Anzheng Fashion Group Co., Ltd. 

25

N/081757 2014/06/12 2014/06/12 安正時尚集團股份有限公司

Anzheng Fashion Group Co., Ltd. 

25

N/081760 2014/06/12 2014/06/12 BASF Coatings GmbH 02

N/081761 2014/06/12 2014/06/12 BASF Coatings GmbH 02

N/081762 2014/06/12 2014/06/12 Ho Chai Kung Medicine Manufactory Limited 05

N/081763 2014/06/12 2014/06/12 Cartier International AG 14

N/081764 2014/06/12 2014/06/12 Cartier International AG 35

N/081765 2014/06/12 2014/06/12 Tod’s S.p.A. 18

N/081766 2014/06/12 2014/06/12 Tod’s S.p.A. 25

N/081767 2014/06/12 2014/06/12 Tod’s S.p.A. 35

N/081768 2014/06/12 2014/06/12 中國國際中小企業博覽會事務局 35

N/081769 2014/06/12 2014/06/12 康奈集團有限公司 25

N/081770 2014/06/12 2014/06/12 Cartier International AG 14

N/081771 2014/06/12 2014/06/12 Cartier International AG 14

N/081774 2014/06/12 2014/06/12 啟昌有限公司

COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA/PLANET 

RIDER COMPANY LIMITED

29

N/081775 2014/06/12 2014/06/12 啟昌有限公司

COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA/PLANET 

RIDER COMPANY LIMITED

30

N/081776 2014/06/12 2014/06/12 啟昌有限公司

COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA/PLANET 

RIDER COMPANY LIMITED

32

N/081777 2014/06/12 2014/06/12 啟昌有限公司

COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA/PLANET 

RIDER COMPANY LIMITED

43

N/081778 2014/06/12 2014/06/12 啟昌有限公司

COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA/PLANET 

RIDER COMPANY LIMITED

29
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N/081779 2014/06/12 2014/06/12 啟昌有限公司

COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA/PLANET 

RIDER COMPANY LIMITED

30

N/081780 2014/06/12 2014/06/12 啟昌有限公司

COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA/PLANET 

RIDER COMPANY LIMITED

32

N/081781 2014/06/12 2014/06/12 啟昌有限公司

COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA/PLANET 

RIDER COMPANY LIMITED

43

N/081782 2014/06/12 2014/06/12 啟昌有限公司

COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA/PLANET 

RIDER COMPANY LIMITED

29

N/081783 2014/06/12 2014/06/12 啟昌有限公司

COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA/PLANET 

RIDER COMPANY LIMITED

30

N/081784 2014/06/12 2014/06/12 啟昌有限公司

COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA/PLANET 

RIDER COMPANY LIMITED

43

N/081785 2014/06/12 2014/06/12 啟昌有限公司

COMPANHIA PLANET RIDER, LIMITADA/PLANET 

RIDER COMPANY LIMITED

32

N/081798 2014/06/12 2014/06/12 The Mentholatum Company 03

N/081799 2014/06/12 2014/06/12 SHIMANO INC. 28

N/081800 2014/06/12 2014/06/12 SHIMANO INC. 28

N/081801 2014/06/12 2014/06/12 Liu.Jo S.p.A. 18

N/081802 2014/06/12 2014/06/12 Liu.Jo S.p.A. 25

N/081803 2014/06/12 2014/06/12 DUNLOP SPORTS CO. LTD. 18

N/081804 2014/06/12 2014/06/12 DUNLOP SPORTS CO. LTD. 24

N/081805 2014/06/12 2014/06/12 DUNLOP SPORTS CO. LTD. 25

N/081806 2014/06/12 2014/06/12 DUNLOP SPORTS CO. LTD. 28

N/081807 2014/06/12 2014/06/12 DUNLOP SPORTS CO. LTD. 18

N/081808 2014/06/12 2014/06/12 DUNLOP SPORTS CO. LTD. 24

N/081809 2014/06/12 2014/06/12 KERING 03

N/081810 2014/06/12 2014/06/12 KERING 09

N/081811 2014/06/12 2014/06/12 KERING 14

N/081812 2014/06/12 2014/06/12 KERING 18

N/081813 2014/06/12 2014/06/12 KERING 24

N/081814 2014/06/12 2014/06/12 KERING 25

N/081815 2014/06/12 2014/06/12 KERING 28
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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/081816 2014/06/12 2014/06/12 KERING 35

N/081817 2014/06/12 2014/06/12 KERING 36

N/081818 2014/06/12 2014/06/12 KERING 38

N/081819 2014/06/12 2014/06/12 KERING 41

N/081820 2014/06/12 2014/06/12 KERING 03

N/081821 2014/06/12 2014/06/12 KERING 09

N/081822 2014/06/12 2014/06/12 KERING 14

N/081823 2014/06/12 2014/06/12 KERING 18

N/081824 2014/06/12 2014/06/12 KERING 24

N/081825 2014/06/12 2014/06/12 KERING 25

N/081826 2014/06/12 2014/06/12 KERING 28

N/081827 2014/06/12 2014/06/12 KERING 35

N/081828 2014/06/12 2014/06/12 KERING 36

N/081829 2014/06/12 2014/06/12 KERING 38

N/081830 2014/06/12 2014/06/12 KERING 41

N/081854 2014/06/12 2014/06/12 蘇州百勝動力機器股份有限公司 07

N/081865 2014/06/12 2014/06/12 志邦厨櫃股份有限公司

Zbom Cabinets Co., Ltd.

11

N/081866 2014/06/12 2014/06/12 卓爾悅（常州）電子科技有限公司 03

N/081867 2014/06/12 2014/06/12 卓爾悅（常州）電子科技有限公司 09

N/081868 2014/06/12 2014/06/12 卓爾悅（常州）電子科技有限公司 34

N/081967 2014/06/12 2014/06/12 江蘇洋河酒廠股份有限公司 33

N/081968 2014/06/12 2014/06/12 江蘇洋河酒廠股份有限公司 33

N/081969 2014/06/12 2014/06/12 阿里山集團有限公司 34

N/081970 2014/06/12 2014/06/12 阿里山集團有限公司 34

N/081972 2014/06/12 2014/06/12 廣東摩隼科技有限公司

GUANDONG MODGEN SCI-TECH CO., LTD.

11

N/081973 2014/06/12 2014/06/12 MA詩尼喬伏特加股份有限公司

MA SIGNATURE VODKA INC.

33

N/081979 2014/06/12 2014/06/12 Watson Enterprises Limited 35

N/081980 2014/06/12 2014/06/12 Watson Enterprises Limited 35

N/081981 2014/06/12 2014/06/12 Watson Enterprises Limited 35

N/081986 2014/06/12 2014/06/12 IGG SINGAPORE PTE. LTD. 41

N/081987 2014/06/12 2014/06/12 IGG SINGAPORE PTE. LTD. 41

N/081988 2014/06/12 2014/06/12 茂碩電源科技股份有限公司 09

N/081989 2014/06/12 2014/06/12 陳秉鑑 14



10848 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2014 年 7 月 2 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/081990 2014/06/12 2014/06/12 陳秉鑑 18

N/081991 2014/06/12 2014/06/12 陳秉鑑 25

N/081992 2014/06/12 2014/06/12 陳秉鑑 35

N/081993 2014/06/12 2014/06/12 敏益（澳門）有限公司 01

N/081994 2014/06/12 2014/06/12 糖兄弟（澳門）商貿有限公司 43

N/082012 2014/06/12 2014/06/12 LUTONG ENTERPRISE CORP. 18

N/082013 2014/06/12 2014/06/12 LUTONG ENTERPRISE CORP. 25

N/082014 2014/06/12 2014/06/12 FEDRIGONI S.P.A. 16

N/082026 2014/06/12 2014/06/12 EXPRESS GROUP COMPANY LIMITED 05

N/082027 2014/06/12 2014/06/12 EXPRESS GROUP COMPANY LIMITED 29

N/082029 2014/06/12 2014/06/12 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 35

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/074028 2014/06/11 MACAU TINTO LIMITADA 33 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/074089 2014/06/11 MACAU TINTO LIMITADA 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/074651 2014/06/11 Champion Chemicals Limited 07 第214條第1款a）項，第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/075632 2014/06/11 韻達物流有限公司 39 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/077802 2014/06/12 Fashion TV LLC. 38 第214條第1款a）項，適用於第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, aplicável ex vi da alínea 

a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e c) do 

n.º 1 do art.º 199.º

N/079238 2014/06/12 Melco Crown Entertainment 

Limited

41 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/079239 2014/06/12 Melco Crown Entertainment 

Limited

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/079240 2014/06/12 Melco Crown Entertainment 

Limited

41 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/079241 2014/06/12 Melco Crown Entertainment 

Limited

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/079242 2014/06/12 Melco Crown Entertainment 

Limited

41 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/079243 2014/06/12 Melco Crown Entertainment 

Limited

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/079244 2014/06/12 Melco Crown Entertainment 

Limited

41 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/079245 2014/06/12 Melco Crown Entertainment 

Limited

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/079246 2014/06/12 Melco Crown Entertainment 

Limited

41 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/079247 2014/06/12 Melco Crown Entertainment 

Limited

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/081130 2014/06/13 華豐飲食有限公司 21 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/081133 2014/06/13 JAPAN TOBACCO INC. 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/081383 2014/06/13 R I C A R D O  J O R G E 

FONSECA DE ALMEIDA 

PINTO

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/081384 2014/06/13 R I C A R D O  J O R G E 

FONSECA DE ALMEIDA 

PINTO

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/081385 2014/06/13 R I C A R D O  J O R G E 

FONSECA DE ALMEIDA 

PINTO

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/081386 2014/06/13 R I C A R D O  J O R G E 

FONSECA DE ALMEIDA 

PINTO

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/081707 2014/06/13 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

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

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/083845 2014/06/06 PROMISE CITY LTD 36 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
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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/083846 2014/06/06 PROMISE CITY LTD 37 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

N/083847 2014/06/06 PROMISE CITY LTD 36 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

N/083848 2014/06/06 PROMISE CITY LTD 37 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

續期

Renovação

編號

N.º

P/000178

(178-M)

P/000259

(205-M)

P/000260

(206-M)

P/000261

(207-M)

P/000262

(208-M)

P/000277

(223-M)

P/000279

(225-M)

P/000283

(229-M)

P/000978

(883-M)

P/000979

(884-M)

P/002067

(1970-M)

P/002870

(2766-M)

P/002871

(2767-M)

P/002981

(2876-M)

P/003418

(3289-M)

P/003419

(3290-M)

P/003976

(3847-M)

P/003977

(3848-M)

P/003983

(3854-M)

P/003991

(3862-M)

P/003995

(3866-M)

P/004275

(4144-M)

P/004286

(4155-M)

P/004307

(4176-M)

P/005625

(5483-M)

P/006785

(6573-M)

P/006786

(6574-M)

P/007663

(7433-M)

P/008035

(9460-M)

P/008104

(7814-M)

P/008395

(8105-M)

P/009189

(8980-M)

P/009504

(9381-M)

P/009941

(9769-M)

P/009952

(10065-M)

P/009956

(10061-M)

P/010034

(9866-M)

P/010035

(9867-M)

P/010036

(9868-M)

P/010037

(9869-M)

P/010038

(9870-M)

P/010039

(9871-M)

P/010278

(10191-M)

P/010390

(10599-M)

P/010391

(10600-M)

P/010392

(10601-M)

P/010393

(10602-M)

P/010394

(10603-M)

P/010395

(10604-M)

P/010396

(10605-M)

P/010397

(10606-M)

P/010398

(10607-M)

P/010399

(10608-M)

P/010400

(10609-M)

P/010401

(10610-M)

P/010403

(10612-M)

P/010404

(10613-M)

P/010405

(10614-M)

P/010406

(10615-M)

P/010407

(10616-M)

P/010554

(10270-M)

P/010555

(10271-M)

P/010576

(10452-M)

P/010641

(10526-M)

P/010699

(10804-M)

P/010701

(10806-M)

P/010702

(10807-M)

P/010703

(10808-M)

P/010832

(10661-M)

P/010833

(10662-M)

P/010931

(10754-M)

P/011142

(10997-M)

P/011988

(11871-M)

P/012072

(12279-M)

P/012752

(12705-M)

P/012753

(12706-M)

P/014020

(13952-M)

P/014077

(14013-M)

P/014647

(14571-M)

P/014738

(15032-M)

P/014745

(15038-M)

P/014746

(15039-M)

P/014751

(15047-M)

P/014752

(15044-M)
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編號

N.º

P/014753

(15045-M)

P/014801

(14668-M)

P/014950

(14836-M)

P/014951

(14837-M)

P/014953

(14839-M)

P/015044

(14951-M)

P/015083

(14991-M)

P/015102

(15010-M)

N/002460 N/004143 N/005045 N/005072 N/005338 N/005339

N/005340 N/005365 N/005366 N/005367 N/005368 N/005369 N/005370

N/005371 N/005372 N/005373 N/005374 N/005375 N/005376 N/005377

N/005378 N/005379 N/005380 N/005381 N/005382 N/005424 N/005429

N/005440 N/005475 N/005476 N/005477 N/005603 N/005604 N/005605

N/005606 N/005607 N/005701 N/005702 N/005703 N/005704 N/005763

N/005764 N/005765 N/005768 N/005773 N/005774 N/005775 N/005776

N/005777 N/005778 N/005779 N/005780 N/005781 N/005782 N/005783

N/005822 N/005859 N/005953 N/005954 N/005955 N/005956 N/005957

N/005958 N/005994 N/006000 N/006122 N/021101 N/021102 N/021988

N/022729 N/023365 N/023437 N/023585 N/023586 N/023804 N/023957

N/023958 N/023959 N/023960 N/023961 N/023962 N/023963 N/023971

N/023972 N/023974 N/023975 N/023976 N/023979 N/024294 N/024566

N/024672 N/024673 N/025140 N/025163 N/025164 N/025165 N/025166

N/025202 N/025203 N/025204 N/025309 N/025310 N/025382 N/025383

N/025384 N/025395 N/025396 N/025401 N/025402 N/025403 N/025404

N/025426 N/025427 N/025428 N/025429 N/025430 N/025431 N/025440

N/025448 N/025558 N/025559 N/025560 N/025652 N/025653 N/025715

N/025788 N/025789 N/025790 N/025791 N/025805 N/025817 N/025829

N/025830 N/025843 N/025892 N/025893 N/025930 N/025931 N/025932

N/025933 N/025938 N/025960 N/025961 N/025962 N/025963 N/025965

N/025966 N/026007 N/026149 N/026150 N/026179 N/026201 N/026202

N/026273 N/026382 N/026386 N/026389 N/026443 N/026444 N/026445

N/026446 N/026447 N/026448 N/026449 N/026450 N/026451 N/026452

N/026453 N/026454 N/026455 N/026456 N/026457 N/026458 N/026459

N/026460 N/026461 N/026462 N/026504 N/026569 N/026570 N/026571

N/026572 N/026760 N/026762 N/026860 N/026861 N/026862 N/026863

N/026865 N/026866 N/026889 N/026890 N/026966 N/026982 N/026998

N/026999 N/027000 N/027001 N/027002 N/027003 N/027004 N/027005

N/027006 N/027007 N/027008 N/027009 N/027010 N/027011 N/027012

N/027013 N/027014 N/027015 N/027016 N/027017 N/027018 N/027019

N/027020 N/027021 N/027022 N/027023 N/027024 N/027025 N/027026
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編號

N.º

N/027027 N/027028 N/027029 N/027030 N/027031 N/027043 N/027045

N/027065 N/027104 N/027105 N/027106 N/027107 N/027108 N/027109

N/027110 N/027111 N/027112 N/027113 N/027114 N/027115 N/027116

N/027117 N/027118 N/027119 N/027120 N/027121 N/027122 N/027123

N/027124 N/027125 N/027126 N/027127 N/027128 N/027129 N/027130

N/027131 N/027132 N/027133 N/027134 N/027135 N/027136 N/027137

N/027138 N/027139 N/027140 N/027382 N/027383 N/027384 N/027385

N/027386 N/027387 N/027388 N/027389 N/027390 N/027391 N/027392

N/027393 N/027394 N/027395 N/027396 N/027397 N/027398 N/027399

N/027400 N/027401 N/027402 N/027403 N/027512 N/027515 N/027516

N/027581 N/027742 N/027873 N/027874 N/027875 N/027876 N/027877

N/027878 N/027883 N/027884 N/027885 N/027886 N/027887 N/027889

N/027890 N/027891 N/027892 N/027893 N/027894 N/027895 N/027896

N/027897 N/027898 N/027899 N/027902 N/027903 N/027905 N/027943

N/027954 N/028082 N/028083 N/028084 N/028085 N/028168 N/028239

N/028240 N/028278 N/028324 N/028419 N/028452 N/028453 N/028454

N/028455 N/028456 N/028457 N/028625 N/028640 N/028699 N/028700

N/028701 N/028702 N/028703 N/028704 N/028705 N/028706 N/028707

N/028708 N/028709 N/028710 N/028711 N/028712 N/028713 N/028714

N/028715 N/028716 N/028717 N/028718 N/028737 N/028738 N/028779

N/028785 N/028820 N/028821 N/028822 N/028823 N/028824 N/028825

N/028826 N/028831 N/028832 N/028847 N/028849 N/028850 N/028872

N/028873 N/028874 N/028875 N/028876 N/028877 N/028932 N/028933

N/028934 N/029045 N/029069 N/029070 N/029071 N/029072 N/029073

N/029074

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/002067

(1970-M)

2014/06/12 更改地址

Modificação de 

sede

HEWLETT-

PACKARD 

DEVELOPMENT 

COMPANY, L.P.

11445 Compaq Center Drive West, 

Houston, TX, 77070, United States of 

America
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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/014801

(14668-M)

2014/06/12 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

B.V. Micres Mignot & De Block B.V., com sede em 

Jan Smitzlaan 11, 5611 LD Eindhoven, 

Holanda

P/014950

(14836-M)

P/014951

(14837-M)

P/014953

(14839-M)

2014/06/09 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care Asia 

Limited

Commerce House, Wickhams Cay 1, 

P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, 

VG 1110, British Virgin Islands

P/015044

(14951-M)

2014/06/03 更改地址

Modificação de 

sede

KABUSHIKI 

KAISHA RENOWN 

(RENOWN 

INCORPORATED)

TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 

Koto-ku, Tokyo, Japan

P/015102

(15010-M)

2014/06/09 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care Asia 

Limited

Commerce House, Wickhams Cay 1, 

P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, 

VG 1110, British Virgin Islands

N/001693

N/001694

N/001695

N/001696

N/001697

N/001698

N/001699

2014/06/12 更改地址

Modificação de 

sede

Nippon Denshin 

Denwa Kabushiki 

Kaisha, também 

comerciando como 

Nippon Telegraph and 

Telephone Corporation

5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

N/002370 2014/06/12 更改地址

Modificação de 

sede

Hempel A/S L u n d t o f t e g å rd s v e j 91, D K-2800 

Kongens Lyngby, Dinamarca

N/005191

N/005192

2014/05/30 轉讓

Transmissão

ALTADIS S.A. Tabacalera SL, com sede em Via de 

los Poblados, 3 Edificio 7, Plantas 3 y 4, 

Madrid, Spain

N/005429 2014/06/12 更改地址

Modificação de 

sede

Lam Soon Trademark 

Limited

BCI House, Avarua, Rarotonga, Cook 

Islands

N/006084

N/006085

N/006086

2014/06/12 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SIGNUM 

INTERNATIONAL 

S.À.R.L. 

LUXEMBOURG, 

ZUG BRANCH

S i g n u m  I n t e r n a t i o n a l  S. à . r . l . 

Luxembourg, Luzern Branch

2014/06/12 更改地址

Modificação de 

sede

Signum International 

S.à.r.l. Luxembourg, 

Luzern Branch

Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern, 

Switzerland

N/007253

N/007254

2014/06/12 轉讓

Transmissão

EF Colleges Ltd. S i g n u m  I n t e r n a t i o n a l  S. à . r . l . 

Luxembourg, Luzern Branch, com 

sede em Haldenstrasse 4, CH-6006 

Luzern, Switzerland
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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/009633 2014/06/12 轉讓

Transmissão

Newise International 

Limited

保固五金建材有限公司，地址為香港

銅鑼灣禮頓道 33 號第一商業大廈 16樓

B O N C O  I R O N M O N G E R Y 

LIMITED, com sede em 16/F, First 

Commercial Building, 33 Leighton 

Road, Causeway Bay, Hong Kong

N/012997

N/012998

2014/06/12 更改認別資料

Modificação de 

identidade

L’Occitane Laboratoires M&L

N/021101

N/021102

2014/06/10 更改地址

Modificação de 

sede

唐美茵

TONG MEI IAN

Avenida Olímpica Nº 239 Fl. 12, Flat C, 

Ed. Flower City Lei Pou Kok, Macau

N/022904 2014/05/30 轉讓

Transmissão

CHEUNG Suet Fong, 

Gilly

Star Moon Catering Services Limited, 

com sede em Units 305-306, 3/F., Kai 

Fuk Industrial Centre No.1, Wang 

Tung Street, Kowloon Bay, Hong Kong

N/023437 2014/06/06 更改認別資料

Modificação de 

identidade

環球石材（東莞）有限

公司

環球石材（東莞）股份有限公司

N/024155 2014/06/04 轉讓

Transmissão

Laridel Participations 

S.A.

BILLIONAIRE LIFESTYLE PTE 

LTD, com sede em 20 Bendemeer 

Road, 03-12, S-339914 Singapore

N/024156

N/024157

N/024158

2014/06/03 轉讓

Transmissão

Laridel Participations 

S.A.

BILLIONAIRE LIFESTYLE PTE 

LTD, com sede em 20 Bendemeer 

Road, 03-12, S-339914 Singapore

N/024294 2014/06/05 更改地址

Modificação de 

sede

FMGI 87 rue Voltaire et 2 rue Dufour 92800 

PUTEAUX France

N/025140 2014/05/29 更改地址

Modificação de 

sede

諾貝爾醫學管理有限公

司

Perfect Shape & Skin 

Management Co. 

Limited 

Suite 02-06, 42/F., Langham, Place 

Office Tower, 8 Argyle St., Mongkok 

KLN, Hong Kong

N/025788

N/025789

N/025790

N/025791

N/025792

N/025793

N/025794

N/025795

2014/05/29 轉讓

Transmissão

GENTING 

INTERNATIONAL 

MANAGEMENT 

LIMITED

Genting Intellectual Property Pte 

Ltd, com sede em No.3 Anson Road 

#27-01, Springleaf Tower, Singapore 

079909

N/026201

N/026202

N/026386

N/026389

2014/06/06 更改地址

Modificação de 

sede

澳門豆撈（豆佬）集團

有限公司

MACAU DOU LAO 

GRUPO LIMITADA

澳門東北大馬路無門牌海明居第2座32

樓G

N/026762 2014/06/10 更改地址

Modificação de 

sede

百唯企業有限公司

PAI WEIH 

ENTERPRISE CO., 

LTD.

中國台灣台南市永康區中正路279巷21

弄24號

No.24, Alley 21, Lane 279, Chung 

Cheng Rd., Yongkang Dist., Tainan 

City 710, Taiwan, China
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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/026982 2014/06/11 更改地址

Modificação de 

sede

COTT BEVERAGES 

INC.

5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, FL 

33634-8016, U.S.A.

N/027954 2014/05/29 更改地址

Modificação de 

sede

CREATION ET 

PRODUCTION

94, r u e C h o l e t a i s e, 49450 S a i n t 

Macaire En Mauges, France

N/028452

N/028453

N/028454

N/028455

N/028456

N/028457

2014/05/29 更改地址

Modificação de 

sede

北京白領時裝有限公司

Beijing White Collar 

Fashion Co., Ltd.

中國北京市東城區安定門東大街28號1

號樓4層C單元507

Building 1, The 4th Floor, Unite C 

507, No. 28 Andingmen East Street, 

Dongcheng District, Beijing, China

N/028640 2014/06/10 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Henri Wintermans 

Cigars B.V.

Scandinavian Tobacco Group Eersel 

B.V.

N/028849

N/028850

2014/06/09 更改地址

Modificação de 

sede

Aristocrat Technologies 

Australia Pty Ltd

Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, 

Australia

N/030399 2014/06/04 轉讓

Transmissão

薛月英

SIE YE ING

美盈餐飲有限公司，地址為澳門友誼

大馬路1023號南方大廈2樓P-V室

BRIGHT GAIN RESTAURANTE 

COMPANHIA, LIMITADA

N/031543 2014/06/12 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SIGNUM 

INTERNATIONAL 

S.À.R.L. 

LUXEMBOURG, 

ZUG BRANCH

S i g n u m  I n t e r n a t i o n a l  S. à . r . l . 

Luxembourg, Luzern Branch

2014/06/12 更改地址

Modificação de 

sede

Signum International 

S.à.r.l. Luxembourg, 

Luzern Branch

Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern, 

Switzerland

N/037916 2014/06/10 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Henri Wintermans 

Cigars B.V.

Scandinavian Tobacco Group Eersel 

B.V.

N/039072

N/039073

N/039074

2014/06/09 轉讓

Transmissão

Green House Foods 

Co., Ltd.

GHFI HK Co., Limited, com sede 

em Office B, 22nd Floor, Guangdong 

Investment Tower, 148 Connaught 

Road Central, Hong Kong

N/044040

N/044041

N/044042

N/044043

N/044044

N/044045

2014/05/27 使用許可

Licença de 

exploração

Melco Crown 

Entertainment Limited

MPEL SERVICES LIMITED

2014/05/27 使用再許可

Sub-licença de 

exploração

MPEL SERVICES 

LIMITED

M E L C O  C R O W N  J O G O S 

(MACAU), 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/052558

N/052559

2014/06/12 轉讓

Transmissão

G. & G. S.R.L. 460 WEST BROADWAY SA, com 

sede em Via Riva Albertolli No. 1 - 

6900 Lugano, Switzerland

N/052788

N/052789

N/052790

2014/06/10 轉讓

Transmissão

浙江迪豐服飾有限公司 名虹有限公司, 地址為香港中環都爹利

街11號律敦治大廈12樓1203室

Fame Flare Limited, com sede em 

Suite 1203, 12/F Ruttonjee HSE 11 

Duddell St., Central, Hong Kong

N/053560 2014/06/12 轉讓

Transmissão

SBE Hotel Group, 

LLC 

SBE HOTEL LICENSING, LLC, com 

sede em 2780 Las Vegas Blvd South, 

Las Vegas, Nevada 89109, United 

States of America

N/056796

N/056797

2014/06/12 轉讓

Transmissão

G. & G. S.R.L. 460 WEST BROADWAY SA, com 

sede em Via Riva Albertolli No. 1 - 

6900 Lugano, Switzerland

N/062836 2014/06/11 轉讓

Transmissão

Pivovar Samson a.s. BEER system a.s., com sede em eské 

Budějovice,  Lidická tr . 458/51, PS  

370 01 , Czech Republic

N/065104 2014/06/06 更改認別資料

Modificação de 

identidade

湖北原創食品有限公司 湖北米婆婆生物科技股份有限公司

N/065397 2014/05/29 更改認別資料

Modificação de 

identidade

合肥志邦廚飾有限公司 志邦廚櫃股份有限公司

N/070341

N/070342

2014/06/12 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

IDM Pharma SAS Takeda France SAS, com sede em 

11/13 Cours Valmy, 92800 Puteaux, 

France

N/071276

N/071277

N/071278

N/071279

2014/05/28 轉讓

Transmissão

Universal Dreams 

Limited

A S T O N M A RT I N LAG O N DA 

LIMITED, com sede em Banbury 

Road, Gaydon, Warwick CV35 0DB, 

United Kingdom

N/074948

N/074949

2014/05/30 更改地址

Modificação de 

sede

Fashion Statements 

GmbH

Bolligenstrasse 94, 3065 Bolligen, 

Switzerland

N/076413 2014/05/30 轉讓

Transmissão

CHEUNG Suet Fong, 

Gilly

Star Moon Catering Services Limited, 

com sede em Units 305-306, 3/F., Kai 

Fuk Industrial Centre No.1, Wang 

Tung Street, Kowloon Bay, Hong Kong

N/077607

N/077608

N/077609

N/077610

N/077611

N/077612

N/077613

N/077614

N/077615

N/077616

2014/06/10 轉讓

Transmissão

Airland Holding 

Company Limited

Lady Americana International, Inc., 

com sede em 3920 W. I-40 Service 

Road, Oklahoma City, OK 73108-1018, 

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/078959

N/078960

2014/06/12 更改地址

Modificação de 

sede

Nippon Denshin 

Denwa Kabushiki 

Kaisha, também 

comerciando como 

Nippon Telegraph and 

Telephone Corporation

5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

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/008075 2014/06/03 新慧國際有限公司

Newise International Limited
06

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/080456 2014/06/03 陳永坤

CHAN WENG KUAN

CIELO VENEZIA 1270 S.P.A.

N/082901 2014/05/27 JAPAN TOBACCO INC. Philip Morris Brands Sàrl

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/080258 2014/05/16 北汽福田汽車股份有限公司

BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD

BorgWarner Inc.

N/082033 2014/06/06 Watson  Enterprises Limited DC COMICS

N/082034 2014/06/06 Watson  Enterprises Limited DC COMICS
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 營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第二百四十三條及第二百四十四條的規定，公佈下

列在澳門特別行政區提出的營業場所之名稱及標誌登記申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento na RAEM, sobre os quais, a partir da 

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

編號 N.º : E/000205

申請日 Data de pedido : 2014/05/12

申請人 Requerente : 易達通網絡科技有限公司 

地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心10樓U 

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

行業 Actividade : 服務業（提供電腦軟、硬件服務）。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 紫色，如圖所示。 

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、第

一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條

及第五條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。

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/001355

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/10

[71] 申請人 Requerente : 趙洪偉 

 地址 Endereço  : 中國廣東省珠海市香洲區沿河東路337號13棟3單元102 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許志堅, 盧欽杰, 盧俊煜, 趙洪偉 
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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

201310461315.1 2013/09/30 CN 103504480A 2014/01/15

[51] 分類 Classificação  : A24F47/00

[54] 標題 Título  : 自助戒煙機。

   Máquina de auto-ajuda para deixar de fumar.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種自助戒烟機，其包括：機箱，其側壁設有用於排出霧氣的霧化出口；藥物容

器，其固定安裝在機箱內部，且所述藥物容器與所述霧化出口連通；中央控制器，其安裝在機箱

內部；霧化頭，其固定在藥物容器底部，且所述霧化頭與所述中央控制器電性連接；風扇，其固

定在機箱內的藥物容器上方，且所述風扇與所述中央控制器電性連接；啓動模塊，其與所述中

央控制器電性連接。本發明自助戒烟機，戒烟者可以自助使用戒烟機，藥物被霧化成易於戒烟

者吸入的霧氣，幫助戒烟者進行戒烟行為，具有使用方便簡單的優點。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/001359

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/12

[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 : 安間常雄, 鐮田信, 山下徹, 廣瀬英喜, 村上正鷹, 喜名朝人, 米森和子, 溝尻亮, 藤森鬱男, 藤本卓

也, 池田善一 

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

201180066388.X 2011/11/29 CN 103347872A 2013/10/09

[51] 分類 Classificação  : C07D401/04, C07D405/04, C07D413/04, C07D417/04, A61K31/423, A61K31/416, A61P9/00

[54] 標題 Título  : 雙環化合物。

   Composto bicíclico.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了具有ACC抑制作用的化合物，其用作預防或治療肥胖症、糖尿病等的藥物，並且

具有優良的效果。本發明涉及式(I)所代表的化合物或其鹽，其中每個符號如說明書所定義。 

 附圖 Figura : 

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

2010/11/30 2010-266097 日本 Japão
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/08/10 2011-175330 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001360

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/12

[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 : 山野光久, 後藤充孝, 梶原武志, 前田廣幸, 小西隆博, 瀬良美佐代, 近藤裕一郎, 山崎誠司 

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

201280018878.7 2012/02/16 CN 103492348A 2014/01/01

[51] 分類 Classificação  : C07C25/02, C07C43/205, C07D307/80, C07F15/00

[54] 標題 Título  : 旋光的二氫苯并呋喃衍生物的製備方法。

   Método de produção de derivado de «dihydrobenzofuran» opticamente activo.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了旋光的二氫苯并呋喃衍生物的製備方法。下式表示的旋光形式的化合物或其鹽等

的製備方法，其中各符號如說明書中所定義。 

 附圖 Figura : 

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

2011/02/17 2011-032610 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001362

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/19

[71] 申請人 Requerente : 陳榮富 

 地址 Endereço  : 澳門深巷仔15號地下B 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[71] 申請人 Requerente : 杜晶晶 

 地址 Endereço  : 澳門深巷仔15號地下B 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 陳榮富, 杜晶晶 

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

201210018484.3 2012/01/20 CN 102679424A 2012/09/19

[51] 分類 Classificação  : F24C15/20

[54] 標題 Título  : 水箱噴霧式除油烟機。

   Exaustor do tipo de pulverização com tanque de água.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種水箱噴霧式除油煙機，包括有中空且兩端相連通的除油煙箱、噴霧水收集和

油污清洗箱和高壓水泵，且分別通過回收管、抽水管相連通，而且所述除油煙箱內設有與高壓
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水泵連接的噴霧管組件和陣列分佈的過濾網，有效對餐廚廢氣中的油煙和粉塵顆粒進行的吸

附、過濾，清除效果好，排放的氣體更乾淨，從根本上解決了食市、酒店廚房廢氣排放的問題，

地球環境得以保護；加上通過自動進水裝置和定時進水裝置自動化噴霧水收集和油污清洗箱

充水，可靠性好，且及時將內的油污排放出去，有效避免噴嘴堵塞；再加上，採用一體化的噴

霧水收集和油污清洗箱，結構簡單，造價低廉，安裝和維修更容易、方便，並且噴霧水可循環利

用，節約、環保。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/001363

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/21

[71] 申請人 Requerente : 金帆德爾製藥股份有限公司

   ZINFANDEL PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço  : One Science Drive, Durham, North Carolina 27708, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[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 : A．D．羅斯, R．塔內加

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

201280012588.1 2012/01/09 CN 103501783A 2014/01/08

[51] 分類 Classificação  : A61K31/4436, C12Q1/68

[54] 標題 Título  : 用於治療阿爾茨海默病的方法和藥物產品。

   Métodos e produtos farmacêuticos para o tratamento da doença de «Alzheimer».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供用於治療阿爾茨海默型認知障礙（例如，延遲發病）的含有低劑量吡格列酮的藥物 

品。還提供其製備方法。還提供用於治療阿爾茨海默病的方法，其包括給藥具有低劑量吡格列

酮的藥物產品。該方法可包括基於受治療者年齡和TOMM40 523基因型確定受治療者是否存

在發展成阿爾茨海默病的風險。 

 附圖 Figura : 

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

2011/01/10 61/431,370 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001364

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/21

[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 : 美馬康史, 河野哲也, 石井友美子 

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

201180066786.1 2011/12/02 CN 103338774A 2013/10/02

[51] 分類 Classificação  : A61K31/616, A61K9/24, A61K9/26, A61K31/4439, A61K47/04, A61K47/32, A61K47/36, 

A61K47/44, A61P1/04, A61P9/10, A61P29/00, A61P43/00

[54] 標題 Título  : 口腔崩解片劑。

   Comprimido de desintegração oral.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種疊層口腔崩解片劑，其具有：(1)含有質子泵抑制劑的腸溶性細粒含有層，和(2)

乙酰水楊酸含有層。所述口腔崩解片劑具有以下特徵：活性成分（質子泵抑制劑、阿司匹林）的

穩定性高，在給藥後活性成分的藥理效果穩定且迅速地顯現。 

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

2010/12/03 2010-270276 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001374

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/01

[71] 申請人 Requerente : 廣東源恒軟件科技有限公司

   Shine Technology Co., Ltd

 地址 Endereço  : 中國510000 廣州市天河區黃埔大道西108號1308房

   Room 1308, West Huangpu Avenue No.108, Tianhe District, Guangzhou 510000, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 程君 

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

201210550672.0 2012/12/18 CN 103049874A 2013/04/17

[51] 分類 Classificação  : G06Q40/00

[54] 標題 Título  : 一種企業稅務管控平臺及實現企業稅務管控的方法。

   Uma plataforma de gestão e controlo fiscais empresariais e método para realização de ges-

tão e controlo fiscais empresariais.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種企業稅務管控平臺及實現企業稅務管控的方法，包括：數據獲取模塊、數據處

理模塊和稅務管控結果輸出模塊，用於獲取涉稅相關的數據進行處理，並輸出與企業稅務管控

相關的各種結果。還包括：稅務知識管理模塊，用於構建企業的稅務知識庫；稅收檔案模塊，用

於收納和管理企業稅收相關的檔案；企業所得稅匯算清繳模塊，用於對企業年度所得稅進行匯

算清繳的計算工作；土地增值稅清算模塊，用於對企業土地增值稅清算稅款進行計算，並對整

個計算流程進行管理；查詢模塊，用於更新儲存政策法規數據庫及稅務相關的資料，並供用戶

進行查詢；組織架構模塊，用於架構新的企業組織。企業可通過上述模塊實現自動化流程化標

準化自主管理、控制稅務。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/001375

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/01

[71] 申請人 Requerente : 廣東源恒軟件科技有限公司

   Shine Technology Co., Ltd

 地址 Endereço  : 中國510000 廣州市天河區黃埔大道西108號1308房

   Room 1308, West Huangpu Avenue No.108, Tianhe District, Guangzhou 510000, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 程君 

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

201310069112.8 2013/03/05 CN 103295091A 2013/09/11

[51] 分類 Classificação  : G06Q10/06

[54] 標題 Título  : 一種具有企業稅務管控功能的企業資源計劃系統。

   Um sistema de planeamento de recursos empresariais com uma função de gestão e contro-

lo fiscais empresariais.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種具有企業稅務管控功能的企業資源計劃系統，包括：企業生產經營管理數據

獲取模塊，用於獲取企業生產經營管理的相關數據；數據分析處理模塊，用於對所述企業生產

經營管理數據獲取模塊所獲取的數據進行分析處理；結果輸出模塊，用於輸出所述數據分析處

理模塊對所述企業生產經營管理數據獲取模塊所獲取的數據進行分析處理後的結果；企業涉

稅數據獲取模塊，用於獲取企業生產經營管理過程中的涉稅相關數據。所述數據分析處理模

塊包括企業生產經營管理子模塊和企業稅務管控子模塊，企業通過結果輸出模塊所輸出的結

果，能夠對企業的自身狀況從整體和細節上都進行把關，針對性的制定適宜自身企業的戰略策

略等，幫助企業健康良性的成長。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/001376

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/01

[71] 申請人 Requerente : 廣東源恒軟件科技有限公司

   Shine Technology Co., Ltd
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 地址 Endereço  : 中國510000 廣州市天河區黃埔大道西108號1308房

   Room 1308, West Huangpu Avenue No.108, Tianhe District, Guangzhou 510000, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 程君 

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

201310080100.5 2013/03/13 CN 103208045A 2013/07/17

[51] 分類 Classificação  : G06Q10/06

[54] 標題 Título  : 一種企業稅務資源計劃系統。

   Um sistema de planeamento de recursos fiscais empresariais.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種企業稅務資源計劃系統，包括：用戶登錄模塊，用於供用戶登錄進入系統；數

據獲取模塊，用於獲取企業生產經營管理中涉稅的相關數據；數據分析處理模塊，用於對所述

數據獲取模塊所獲取的數據進行分析處理；結果輸出模塊，用於輸出所述數據分析處理模塊對

所述企業生產經營管理數據獲取模塊所獲取的數據進行分析處理後的結果。進一步的，還包

括：組織架構管理子模塊，用於對企業整個生產經營管理過程中所涉及到的各種涉稅組織體系

進行定義和管理；崗位管理模塊，用於對企業整個生產經營管理過程中的各涉稅環節的崗位權

責進行分配、劃分管理，並生成相應結果。企業通過本發明可以全方位的瞭解企業所有稅務管

控的狀態。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/001377

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/01

[71] 申請人 Requerente : 廣東源恒軟件科技有限公司

   Shine Technology Co., Ltd

 地址 Endereço  : 中國510000 廣州市天河區黃埔大道西108號1308房

   Room 1308, West Huangpu Avenue No.108, Tianhe District, Guangzhou 510000, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 程君 

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

201310217644.1 2013/06/03 CN 103279833A 2013/09/04

[51] 分類 Classificação  : G06Q10/06

[54] 標題 Título  : 一種財稅一體化資源計劃系統。

   Um sistema de planeamento de recursos de integração financeira e fiscal.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種財稅一體化資源計劃系統，包括：企業財務管理數據獲取模塊，用於獲取企業

生產經營管理過程中財務管理的相關數據；企業涉稅數據獲取模塊，用於獲取企業生產經營

管理過程中的涉稅相關數據；數據分析處理模塊，用於對所述企業財務管理數據獲取模塊和所

述企業涉稅數據獲取模塊所獲取的數據進行分析處理；結果輸出模塊，用於輸出所述數據分析

處理模塊對所述企業財務管理數據獲取模塊和所述企業涉稅數據獲取模塊所獲取的數據進行
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分析處理後的結果。企業可通過上述模塊實現自動化流程化標準化自主管理、控制企業的稅務

和財務事項。 

 附圖 Figura : 

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

2013/04/03 201310115876.6 中國 China

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，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.

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21] 編號 N.º  : J/000662

[22] 申請日 Data de pedido  : 2011/07/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/06/11

[73] 權利人 Titular : 北京賽林泰醫藥技術有限公司 

 地址 Endereço  : 中國北京市海淀區閔庄路3號玉泉慧谷清華科技園16號樓 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[73] 權利人 Titular : 石藥集團中奇製藥技術（石家莊）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國河北省石家庄市黃河大道226號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 袁偉 Wei W. YUAN 

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

ZL200880109296.3 2008/10/09 CN 101896178B 2013/11/20

[51] 分類 Classificação  : C07D471/14, A61K31/405, A61P5/00

[54] 標題 Título  : 作為CRTH2受體拮抗劑的雜環化合物。

   Compostos heterocíclicos que servem como antagonistas do receptor CRTH2.
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[57] 摘要 Resumo  : 本申請涉及本文所定義的式I的化合物（或其藥學上可接受的鹽）、其藥物組合物、和其作為

CRTH2受體的拮抗劑的應用、以及其製備方法和其中間產物。 

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

2007/10/10 60/998,298 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001361

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/18

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/06/11

[73] 權利人 Titular : 和記黃埔醫藥（上海）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國上海市張江高科技園區蔡倫路720弄4號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 張維漢, 蘇慰國, 楊海彬, 崔玉敏, 任永欣, 嚴孝强 

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

ZL201180024971.4 2011/05/25 CN 102906086B 2014/02/12

[51] 分類 Classificação  : C07D403/14, A61K31/517, A61P35/00, A61P35/04

[54] 標題 Título  : 喹唑啉化合物。

   Compostos de «quinazoline».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了某些喹唑啉化合物、其組合物及其使用方法。這些喹唑啉化合物能有效地抑制表

皮生長因子受體（EGFR）的過量表達和/或過度活性。 

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

2010/06/30 PCT/CN2010/074792 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001365

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/06/11

[73] 權利人 Titular : 勃林格殷格翰國際有限公司

   Boehringer Ingelheim International GmbH

 地址 Endereço  : Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 發明人 Inventor : 沃爾德馬．弗蘭格爾, 索爾斯藤．帕徹, 托馬斯．尼古拉, 阿迪爾．杜蘭 

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

ZL200580037243.1 2005/11/02 CN 101048409B 2014/01/22

[51] 分類 Classificação  : C07D473/04, A61K31/522

[54] 標題 Título  : 手性8-（3-氨基-哌啶-1-基）-黃嘌呤的製備方法。

   Método para a preparação de «chiral 8- (3-amino-piperidin-1-yl) -xanthines».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明是關於製備對映異構體性純8-(3-氨基哌啶-1-基)-黃嘌呤的改良方法。 

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

2004/11/05 102004054054.3 德國 Alemanha
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21] 編號 N.º  : J/001366

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/06/11

[73] 權利人 Titular : 天士力製藥集團股份有限公司

   TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國天津市北辰區普濟河東道2號天士力現代中藥城

   Tasly Modern TCM Garden, Pu jihe East Road No. 2, Beichen District, Tianjin 300410, 

China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 韓晶岩, 郭俊, 楊繼英, 張玉, 王明霞, 劉育英 

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

ZL200910244837.X 2009/12/17 CN 102100739B 2013/12/25

[51] 分類 Classificação  : A61K31/192, A61K31/704, A61K36/537, A61P9/10, A61P9/04, A61P9/14

[54] 標題 Título  : 一種含有丹參素和三七皂苷R1的中藥組合物及其應用。

   Composição medicinal chinesa contendo «salvianic acid A and pseudoginseng root saponin 

R1» e sua aplicação.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種含有丹參素的中藥組合物及其應用，該組合物是由重量比的丹參提取物：

三七提取物=2-6：0.5-2組成。同時也公開了該中藥組合物對缺血再灌注引起的心臟微循環障

礙和心肌損傷有改善作用。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/001367

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/06/11

[73] 權利人 Titular : SHFL娛樂公司

   SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço  : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 內森．J.．沃迪斯 WADDS, Nathan, J., 布拉德伯里．C.．T.．格倫克羅斯  GLENCROSS, 

Bradbury, C., T. 

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

ZL200980134722.3 2009/09/02 CN 102143785B 2014/01/29

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 自動的桌上遊戲幣兌換屏幕特徵。

   Característica de ecrã «chip-change» automática de jogos de mesa.
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[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種用於使用電子投注進行現場機會遊戲、並且能夠使得玩家對虛擬遊戲幣的

面值進行改變的系統。該系統使用配備了紙牌讀取裝置和多個雙模玩家/發牌人顯示器的遊戲

桌，每個顯示器均帶有玩家界面。實體的紙牌被電子讀取並且分發至遊戲桌。點數和牌值的至

少其中之一的電子信息被提供至遊戲處理器。遊戲處理器還向玩家顯示器發送信息並且從玩

家顯示器接收信息。玩家顯示器被分為兩段，第一段顯示玩家信息而第二段顯示發牌人信息。

玩家通過玩家界面輸入投注和其它的遊戲決策。該系統在第一區域顯示對玩家有用的信息而

在適當的間隔處的第二段顯示對發牌人有用的信息。 

 附圖 Figura : 

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

2008/09/05 12/231,759 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001368

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/06/11

[73] 權利人 Titular : 上海恒瑞醫藥有限公司

   SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國上海市閔行區文井路279 號，郵編200245

   279 Wenjing Road, Minhang District, Shanghai, 200245, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[73] 權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

   JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆侖山路7號，郵編222047

   No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological Development Zone, Lianyungang, 

Jiangsu, 222047, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 楊方龍 YANG, Fanglong, 鄧炳初 TANG, Peng Cho, 董慶 DONG, Qing, 屠汪洋 TU, Wang-

yang, 范江 FAN, Jiang, 關東亮 GUAN, Dongliang, 沈光遠 SHEN, Guangyuan, 王陽 

WANG, Yang, 袁紀軍 YUAN, Jijun, 張利敏 ZHANG, Limin 

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

ZL201180003767.4 2011/06/30 CN 102482290B 2014/01/15

[51] 分類 Classificação  : C07D493/10, C07H7/04, A61K31/357, A61K31/35, A61P3/10, A61P3/04

[54] 標題 Título  : C-芳基葡萄糖苷衍生物、其製備方法及其在醫藥上的應用。

   Derivados de «C-aryl glucoside», seu processo de preparação e seu uso farmacêutico.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及C-芳基葡糖苷衍生物、其製備方法及其在醫藥上的應用，特別是由通式（I）所示

的C-芳基葡糖苷衍生物或其可藥用的鹽或其所有的立體異構體，其製法或含有該衍生物的藥

物組合物，和作為治療劑特別是作為鈉依賴性葡糖轉運蛋白（SGLT）抑制劑的用途，其中通式

（I）中的各取代基的定義與說明書中的定義相同。 



10870 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 27 期 —— 2014 年 7 月 2 日

 附圖 Figura : 

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

2010/08/10 201010249618.3 中國 China

2010/12/06 201010589606.5 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001369

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/06/11

[73] 權利人 Titular : 諾華股份有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : U．貝迪格, A-M．德蘇紮, P．亨特, N．J．普雷斯, S．J．沃森

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

ZL200980139076.X 2009/08/03 CN 102171183B 2013/12/25

[51] 分類 Classificação  : C07C311/48, C07D231/12, C07D213/36, C07D243/08, C07D261/08, C07D307/14, 

C07D307/52, C07D333/36, C07D413/12, A61K31/18, A61P29/00

[54] 標題 Título  : 有機化合物。

   Compostos orgânicos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及式(I)化合物，其中X、R1、R2、R3、R4和R5如本文所定義，其用於治療對CXCR2受

體調節劑有響應的疾病。還描述了包含所述化合物的藥物組合物以及製備所述化合物的方法。 

 附圖 Figura : 

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

2008/08/04 08161765.6 歐洲聯盟 União Europeia

2009/03/19 61/161,627 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001370

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/06/11

[73] 權利人 Titular : 特裡薩．海德里

   Theresa HEADLEY
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 地址 Endereço  : 850 S. Boulder Hwy.#132 Henderson NV 89015 USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 特里薩．海德里  Theresa HEADLEY 

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

ZL200880110063.5 2008/10/03 CN 101820791B 2013/12/25

[51] 分類 Classificação  : A44C5/20, A45C13/10, A47G1/17, F16B45/00, G09F7/04

[54] 標題 Título  : 改進的利用磁體的連接裝置。

   Dispositivo de conexão melhorado usando íman.

[57] 摘要 Resumo  : 描述了一種用於組裝兩個部件的改進的連接裝置。所述裝置包括至少一個磁性公部件和至少

一個磁性母部件。公部件包括與鈎（220）成一體的外圓角端或錐形端（210）和磁體（230）。母

部件包括具有引導彎曲部（120）的孔（110）、與引導彎曲部位於同一側的溝槽（130）以及磁體

收容部或磁性部（140），所述公部件的磁體可以附接至該磁體收容部或磁性部（140）。磁體和

收容部的磁性元件之間的磁力與公部件和母部件的彎曲形狀的結合實現了兩個部件安全且牢

固的接合。該裝置的部件位於背側，因而建立從前面看不可改變的外觀。該裝置在無數組合中

是可互換的。 

 附圖 Figura : 

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

2007/10/04 11/867,667 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001371

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/06/11

[73] 權利人 Titular : 雷諾兹烟草公司

   R.J. Reynolds Tobacco Company

 地址 Endereço  : 401 North Main Street, Winston-Salem, NC 27101-3804, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : J．H．魯濱遜, L．K．帕爾瑪, P．帕特爾, J．-P．穆阿, L．S．小蒙薩魯德

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200780028625.7 2007/07/24 CN 101495002B 2014/01/08

[51] 分類 Classificação  : A24B13/00, A24F23/00

[54] 標題 Título  : 無煙煙草。

   Tabaco sem fumo.

[57] 摘要 Resumo  : 一種無煙煙草製品，包括煙草顆粒或煙草片，還可包括其他成分例如鹽、甜味劑、黏合劑、著色

劑、pH調節劑、填充劑、調味劑、崩解助劑、抗氧化劑、潤濕劑和防腐劑。某些無煙產品的煙草

組合物或煙草製品形式是將摻有煙草材料和其他成分的漿液澆鑄或成型形成薄膜或片狀而得

到的，而有些無煙產品的煙草組合物或煙草製品形式是將摻有煙草材料和其他成分的混合物
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擠壓、擠出或成型形成所需形狀而得到的。前述煙草產品，以及濕鼻煙型產品，可在控制氣體

的條件下包裝。可將無煙煙草產品包裝在基本上不透氧氣和/或水分的外包裝材料中，這些包

裝材料可真空密封或密封在其中的空氣基本上是惰性的。 

 附圖 Figura : 

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

2006/08/01 11/461,628 美國 Estados Unidos da América

2006/08/01 11/461,633 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001372

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/31

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/06/11

[73] 權利人 Titular : 永正顧問有限公司

   Everite Consultants Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍觀塘巧明街106號冠力工業大廈4樓402室

   Room 402, 4/F., Crown Industrial Building, 106 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, 

Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : 劉良, 周華 

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

ZL200710162111.2 2007/12/14 CN 101455850B 2014/02/12

[51] 分類 Classificação  : A61L9/01, A61L9/013, A61L101/56

[54] 標題 Título  : 一種空氣清新消毒劑。

   Um tipo de desinfectante de ar.

[57] 摘要 Resumo  : 針對目前市場上銷售的空氣清新消毒劑，大多含有人工合成的化學滅菌劑，經常暴露於這種

含有化學製品的空氣中，可能會對人體造成一定的傷害。因此本發明提供了一種空氣清新消毒

劑，特別是一種以非化學合成的，天然的材料為原料的中藥型的揮發油為主要有效成分的空氣

清新消毒劑。其具有抑菌、抗病毒、芳香持久、經濟適用的特點，有益於人體的健康。為達到這

種目的，本發明利用中藥揮發油抑菌、抗病毒、芳香的特性，其中具體採用了桉油、丁香油、廣藿

香油、連翹油和荊芥油的特定組合作為空氣清新消毒劑的活性成分。 

[21] 編號 N.º  : J/001373

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/01

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/06/11

[73] 權利人 Titular : BHI有限合資公司

   BHI Limited Partnership

 地址 Endereço  : 275 Armand-Frappier Boulevard, Laval, Québec, H7V 4A7, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : 康賢琦, 穆罕默德．阿特凡尼, 本諾特．巴查德, 阿卜杜拉希姆．伯茨德, 斯蒂法尼．茲布拉特, 索

菲．萊維斯克, 大衛．米格尼奧特, 伊莎貝爾．瓦拉德, 武信福, 丹尼爾．德羅姆 
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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

ZL200780037964.1 2007/10/12 CN 101600730B 2014/01/29

[51] 分類 Classificação  : C07K5/06

[54] 標題 Título  : 遞送3-氨基-1-丙磺酸的方法、化合物、組合物和載體。

   Métodos, compostos, composições e suportes para a entrega de «3-amino-1-propanesulfo-

nic acid».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及用於在受治療者，優選人類受治療者中，遞送3-氨基-1-丙磺酸(3APS)的方法、化合

物、組合物和載體。本發明包括體外或體內產生或者生成3A PS的化合物。優選的化合物包括

3APS的氨基酸前體藥物，用於包括但不限於預防和治療阿爾茨海默病。 

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

2006/10/12 60/851,039 美國 Estados Unidos da América

2007/04/12 60/911,459 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001378

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/06/11

[73] 權利人 Titular : 法馬馬私人股份有限公司

   Pharma Mar S.A., Sociedad Unipersonal

 地址 Endereço  : Poligono Industrial La Mina, Avda. de los Reyes, 1, Colmenar Viejo, E-28770 Madrid, 

Spain

 國籍 Nacionalidade  : 西班牙 Espanhola 

[72] 發明人 Inventor : P．卡沃薩維, M．托比奧巴雷拉, J．H．貝南, B．紐詹

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

ZL201010513008.X 2005/10/28 CN 102018714B 2014/01/08

[51] 分類 Classificação  : A61K31/4995, A61K47/26, A61K9/19, A61K9/08, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 製劑。

   Preparações.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了海鞘素製劑、其製備方法、含這種製劑的生產的產品和藥盒，和採用相同製劑治

療增生性疾病的方法。 

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

2004/10/29 60/623,813 美國 Estados Unidos da América

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/001198 2014/06/11 盧漢雄

丁寬

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
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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/001282 2014/06/11 拉誇里亞創藥株式會社

R AQUA L I A P H A R M A 

INC.

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

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

J/000663 2014/06/09 轉讓

Transmissão

1. 默沙東公司M E RC K & C O., 

INC.

2.P．安杰萊蒂分子生物學研究所

ISTITUTO DI RICERCHE DI 

BIOLOGIA MOLECOLARE 

P.  A N G E L E T T I  S . p . A . 

3. 默沙東有限公司

MERCK SHARP & DOHME 

LIMITED

1. 默沙東公司MERCK & CO., INC.

2. MSD Italia S.r.l., com sede em Via 

Vitorchiano 151, 00189 Rome, Italy 

3. 默沙東有限公司MERCK SHARP & 

DOHME LIMITED

J/000670 2014/06/09 轉讓

Transmissão

P．安杰萊蒂分子生物學研究所

ISTITUTO DI RICERCHE DI 

BIOLOGIA MOLECOLARE P. 

ANGELETTI S.p.A.

MSD Ital ia S.r.l., com sede em Via 

Vitorchiano 151, 00189 Rome, Italy

J/001224 2014/06/09 轉讓

Transmissão

P．安杰萊蒂分子生物學研究所

ISTITUTO DI RICERCHE DI 

BIOLOGIA MOLECOLARE P. 

ANGELETTI S.p.A.

MSD Ital ia S.r.l., com sede em Via 

Vitorchiano 151, 00189 Rome, Italy

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/000331 2014/06/13 G A M I N G PA R T N E R S 

INTERNATIONAL

第98條連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條第1款f）項。

Art.º 98.º conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

I/000387 2014/06/03 轉讓

Transmissão

Matthew Tang Tang Dynasty Entertainment, LLC, 

com sede em 121 Peach Tree Lane, Egg 

Harbor Township, New Jersey 08234, 

United States of America

I/000387 2014/06/03 轉讓

Transmissão

Tang Dynasty Entertainment, 

LLC

SHFL entertainment, Inc., com sede 

em 6650 El Camino Road, Las Vegas, 

Nevada 89118, United States of America

I/001033 2014/06/03 轉讓

Transmissão

Matthew Tang Tang Dynasty Entertainment, LLC, 

com sede em 121 Peach Tree Lane, Egg 

Harbor Township, New Jersey 08234, 

United States of America

I/001033 2014/06/03 轉讓

Transmissão

Tang Dynasty Entertainment, 

LLC

SHFL entertainment, Inc., com sede 

em 6650 El Camino Road, Las Vegas, 

Nevada 89118, United States of America

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。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000063 2014/06/13 泰時工程有限公司

Time Pacific Engineering 

Ltd.

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項，以及第9條第1款f）

項。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

U/000101 2014/06/13 東莞市利鵬建材有限公司 第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項，以及第9條第1款f）

項。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.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/072433 商標圖案（2013年9月4日第36期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 

n.º 36, II Série, de 4 de Setembro de 

2013)

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/24294 轉讓（授轉讓方）（2007年11月7日

第45期第二組《澳門特別行政區公

報》）

Transmissão (Cessionária) (B.O. 

da RAEM n.º 45, II Série, de 7 de 

Novembro de 2007)

FMGI S.A. FMGI

N/076318 申請人（2013年9月18日第38期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Requerente (B.O. da RAEM n.º 38, 

II Série, de 18 de Setembro de 2013)

胥洪林 龍禧文化藝術有限公司

N/076320 申請人（2013年9月18日第38期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Requerente (B.O. da RAEM n.º 38, 

II Série, de 18 de Setembro de 2013)

胥洪林 龍禧集團（澳門）投資有限公司
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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/076324 申請人（2013年9月18日第38期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Requerente (B.O. da RAEM n.º 38, 

II Série, de 18 de Setembro de 2013)

龍禧集團（澳門）投資有限公司 龍禧文化藝術有限公司

N/081306 商標圖案（2014年2月5日第6期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 

n.º 6, II Série, de 5 de Fevereiro de 

2014)

N/083296 產品名單（2014年4月16日第16期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 16, II Série, de 16 de Abril de 

2014)

⋯⋯ ; toalhas de cozinha; capas para 

colchões; ⋯⋯

⋯⋯ ; toalhas de cozinha; panos de 

linho; capas para colchões; ⋯⋯

二零一四年六月十三日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 13 de Junho de 2014. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $675,170.00）
(Custo desta publicação $ 675 170,00)
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