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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/094353

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/31

[730] 申請人 Requerente : Uber Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 405 Howard Street, Suite 550, San Francisco, California 94105, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 統籌運輸服務之電腦軟體；用於自動化調度及派遣車輛之電腦軟體；電腦軟體；電腦週邊設備；

停車計時收費表；交通號誌設備（信號裝置）；交通工具用無線電設備；導航儀器；行動電話；

里程計費表；電腦硬體；交通安全器具；交通警示器具；電話機；傳真機。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/02 103037741 中國台灣 Taiwan, China

[210] 編號 N.º : N/094354

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/31

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 : Uber Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 405 Howard Street, Suite 550, San Francisco, California 94105, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電話通訊；行動電話通訊；電腦終端機通訊；電信通訊資訊；無線電廣播；無線呼叫服務（收音

機、電話或其他方式的電子通訊）；電信通訊路由及連接服務；訊息傳送；利用行動電話向發話

人附近之當地第三方機動車輛操作人進行推播通知；電信傳輸。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/02 103037741 中國台灣 Taiwan, China

[210] 編號 N.º : N/094355

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/31

[730] 申請人 Requerente : Uber Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 405 Howard Street, Suite 550, San Francisco, California 94105, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸資訊；透過網站提供運輸服務相關資訊；運輸預約；透過網站提供運輸服務預約相關資

訊；交通資訊；快遞服務（書信或商品）；運輸；貨物包裝；貨物倉儲；安排旅遊；車輸運輸；船

舶運輸；航空運輸；貨物裝卸；貨物運送；交通工具租賃；導航系統出租；司機服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/02 103037741 中國台灣 Taiwan, China

[210] 編號 N.º : N/094561

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : GlaxoSmithKline Trading Services Limited

 地址 Endereço : Currabinny Carrigaline, County Cork, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos e medicinais; vacinas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094890

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : Panasonic Corporation

 地址 Endereço : 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 發動機（陸地車輛用的除外）；機器傳動用傳動機件（陸地車輛用的除外）；用於電動工具的

刀頭、鑽套和鑽頭；用於電切斷機的刀片；換熱器；發電機；吹風機（機器）；離心式吹風機（機

器）；軸流式吹風機；風扇馬達；洗衣機；乾衣機；洗碗機；乾碗碟機；壓縮機（機器）；食物切

碎、攪拌和切割機；家用電手提攪拌機；家用電食物加工機；家用電食物攪拌機；家用電榨汁

機；家用電絞肉機；電垃圾處理機；用於割草機的刀片；給水機；靜電除塵器；上述商品的零件

和配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094891

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : Panasonic Corporation

 地址 Endereço : 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 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 : 量具設備和儀器；傳導、開關、傳輸、積累、調節或控制電的設備和儀器；錄製、傳送或重放聲

音和圖像的設備；錄音盤；攝錄機；具攝錄功能的數碼相機、電唱機和錄音機；數碼靜物相機；

照相機套；照相機閃光燈；電唱機和錄音機；炭粉盒（空的）；電子白板；光學鏡頭；用於打印機

的色帶盒（空的）；蓄電池充電器；電氣連接器；開關及其部件；光暗開關；定時開關；自動開關

裝置；磁開關；光電開關；電開關；檢測開關；具有傳感器的接線裝置；操作開關；光暗控制器

（調光功能開關）；插卡啟動的開關；電器插座；電插座罩；彈出式地面電插座（地面插座）；地

面電插座（地面插座）；電插頭；監控電視（用於內部視像通話系統）；監視攝像機；對講系統；

蜂音器；火警控制板；火警偵測器；電鎖；電自動門；遙控發射/接收器；遙控開關；時鐘收音機；

播音機/錄音機；播影機/錄影機；磁帶播放機/紀錄機；帶收音的磁帶錄音機/播音機；便攜式磁

帶播音機；便攜式帶收音的磁帶播音機/錄音機；集成電路和/或硬盤播放器；音頻動態壓縮第

三層播放器（ＭＰ3）；電唱機；集成電路錄音機（錄音裝置）；立體聲調諧器；立體聲音響組件；

無線耳機；光纖電纜；用於音頻/視頻設備的遙控器；電視機，包括等離子電視機、液晶電視機、

彩色投影電視機；陰極射線管顯示器；等離子顯示器；等離子顯示屏；液晶顯示器；可錄像的

電視機；可播放光盤的電視機；視頻調諧器；投影機；液晶顯示器投影機；投影機的鏡頭；磁帶

錄影機/播影機；攝像機用電線；攝像機用取景器；攝像機用防水罩；攝像機用交流電適配器；

攝像機用電池；攝像機用肩帶；電視攝像機；通用串行總線數據線；數碼光碟錄影機/播影機；

光盤播放機；光盤自動換盤機；光盤盒；傳真機；收發機；電話機，包括移動電話機、網絡協議

電話機；無繩電話；會議用的帶揚聲器電話機；移動電話電池；電話應答機；用戶專用自動交換

機；雷達；車內無線通訊設備；多信道接入無線電系統；用於視像電話會議的設備；車輛電子收

費裝置；遙控裝置；家用照片打印機；電源電容器；電腦；圖像掃描儀；條形碼掃描儀；電腦用

打印機；電腦打印機炭粉盒（空的）；軟磁盤驅動器；智能卡讀出/寫入器；電子計算器；電現金

收入紀錄機；網絡攝像機；路由器；為電腦、通訊和廣播設備提供的不間斷電源裝置；多功能打

印機，包括具有網絡連接功能並可用作打印機、掃描儀和傳真機的裝置；無線局域網適配器；

錄影帶；數碼錄影帶；錄音帶；軟盤；空白光盤；錄音機、放音機、錄影機、播影機用磁帶驅動器
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清洗帶；光盤播放機用鏡頭清洗盤；安全數碼存儲卡；人體脂肪測定儀及磅；衡器/磅；用於體

育鍛煉的熱量計；運動用螺距規；口臭計；小時計；電檢測和測量儀器（功率測量儀）；運動能

力訓練模擬器；氣量表；電熨髮器配件；電捲髮刷；電離子刷（商業用途）；電捲髮鉗（商業用

途）；電捲睫毛夾；商業用電熱捲睫毛夾；電卸妝器；褲子熨製器；電線管；繼電器；電線圈；用

於上述商品的盒套、零件和配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094892

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : Panasonic Corporation

 地址 Endereço : 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 前燈；日光燈固定裝置；白熾燈固定裝置；照明儀器及其配件；電燈泡和照明儀器；小燈泡；閃

光燈（手電筒）；電燈籠；用於自行車的自發電照明裝置；感應燈；放電燈及其配件；門燈；逃生

照明燈；路燈；枝形吊燈；開關掣發光燈；頂燈；開關掣發光啓動器；臺燈；燈座；家用自動烤麵

包機；電壓力鍋（高壓鍋）；電煲粥鍋；電烤爐；烤箱；烤麵包器；電爐灶；電熱水瓶；感應加熱

平面爐盤；家用電燒烤器具；帶烤箱的燃氣灶；電烹調用平底鍋；電洗碗/乾碗機；洗滌槽；烹飪

台；金屬水管龍頭；雪櫃；冰櫃；家用排氣風扇；電潤濕機；風幕機；空氣處理裝置；離心風扇；

軸流式風扇；家用空氣淨化機過濾器；烹飪用的抽油煙機；電空氣除臭機；空調裝置遙控器；

用於空調的風機盤管；換熱器；電空間暖器；電輻射暖器；熱水採暖裝置；熱水地採暖裝置；電

暖手器（包括手套型和其他型）；電加熱裝置；暖足器；電地暖器；家用水淨化和礦化裝置；電

乾手機；電乾碗碟機；電乾衣機；吹髮器用刷子；板式加熱器；旋渦浴；家用園藝的電自動灑水

器；聚光燈；緊急照明；水銀燈；高壓水銀燈、鈉氣燈、安全燈；燈光漫射器；電衛生清潔器；探

照燈；通風設備；家用潤濕機；家用除臭設備；家用電抽濕機；使用超聲波的電美容儀器；蒸面

機；美容用的蒸汽發生器；電毛孔清潔機；金屬水龍頭；盥洗室的洗手盆；有洗滌池和化妝台的

浴缸設備；淋浴固定裝置；水軟化裝置；離子水生成器；水淨化裝置；盥洗室電暖器；更衣室電

暖器；盥洗室電爐；上述商品的零件和配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095051

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/21

[730] 申請人 Requerente : 廣東石灣酒廠集團有限公司

   Guangdong Shiwan Wine Group Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市石灣鎮太平街106號

   No. 106, Taiping Street, Shiwan District, Foshan Guangdong China

 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 : 含酒精的飲料 （啤酒除外 ）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095499

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/02

[730] 申請人 Requerente : SEOK YONG BAE

 地址 Endereço : Via Lorenzo Lotto, 6, 62014 Corridonia (Macerata), 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 : Roupa para animais; selaria; porta-chaves; bastões de montanhismo; bastões para cami-

nhar; bengalas de guarda-chuva; estojos de toilete, não equipados; baús (bagagem); baús 

de viagem; sacos; alcofas para transportar as crianças; sacos de desporto; bolsas em malha; 

bolsas; sacos de mão; conjuntos de viagem (marroquinaria); pastas; mochilas escolares; 

cinturões de couro; coleiras para animais; revestimentos de peles (peles); cordões de couro; 

couro, não tratado ou semi-tratado; moleskin (imitação de couro); coberturas de guarda-

-chuva; chicotes; guarnições de couro para móveis; trelas de couro; couro de imitação; 

pegas de bastão para andar; pegas de guarda-chuva; pegas de mala; lingas para transportar 

crianças; açamos; guarda-sóis; guarda-chuvas; pele; peles de animais; peles curtidas; pele 

de camurça, que não seja para limpeza; estojo de cartões (carteiras); carteiras de bolso; 

estojos de música; sacos de rede para as compras; coberturas de móveis em couro; saco de 

alça; sacos (envelopes, bolsas) de couro, para embalamento; sacos de campismo; sacos de 

praia; sacos de viagem; sacos de alpinistas; sacos de compras; caixas de couro ou tabuleiro 

de couro; caixas de chapéus de couro; armaduras de guarda-chuvas ou guarda-sóis; arma-

duras de bolsa; malas de viagem pequenas; malas de viagem; maletas; sacos de roupa para 

viagem; mochilas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095500

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/02

[730] 申請人 Requerente : SEOK YONG BAE

 地址 Endereço : Via Lorenzo Lotto, 6, 62014 Corridonia (Macerata), 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 : Roupas de imitação em couro; roupas de couro; roupas de motoristas; roupas de ciclismo; 

roupas para ginástica; vestidos; vestidos tipo camisola; robes; roupões de banho; dispositi-

vos antiderrapantes para calçado; roupa; bandanas (lenços); bibes, que não sejam de papel; 

bonés (chapelaria); boinas; roupa interior; roupa absorvente do suor (roupa interior); ma-

cacões; boás (golas); bodies (lingerie); suspensórios para vestuário (suspensórios); pitons 

para botas de futebol; espartilhos (lingerie); galochas; calçado; botas para desporto; meias; 
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meias absorventes de suor; peúgas; calças de desgaste; camisas de manga curta; camisas; 

chapéus; casacos; capuzes (vestuário); cintos (vestuário); cintos de dinheiro (vestuário); cal-

ças justas; colarinhos (vestuário); colarinhos destacáveis; protectores de colarinho; aquece-

dores das orelhas (vestuário); enxovais (vestuário); corpetes; fatos; vestuário de praia; tra-

jes de mascarado; gravatas; toucas de banho; toucas de chuveiro; fitas da cabeça (vestuário); 

lenços de bolso; echarpe; acessórios de metal para calçado; forros pronto a vestir (peças de 

vestuário); polainas; casacos (vestuário); roupas de pesca; ligas; saias; aventais (vestuário); 

luvas (vestuário); manguitos; luvas de esqui; viras para calçado; vestuário à prova de água; 

roupas de papel; jerseys (vestuário); leggings (aquecedores das pernas); leggings (calças); 

camisetas; artigos de malha; fatos de banho; sweaters; tapa-orelhas (vestuário); romeiras; 

máscaras de dormir; saias; calças; calções de banho; coletes; calças de bebé (vestuário); cal-

ças; parkas; peles (vestuário); pijamas; punhos de camisa; ponchos; camisolas (pulôveres); 

biqueiras para calçado; suspensórios para meia elástica; suspensórios de peúga; sutiãs; ta-

cões para calçado; tacões para meias; sandálias; sandálias de banho; saris; sarongues; sapa-

tos; chinelos de banho; calçado de ginástica; calçado de praia; calçado de futebol; calçado 

de desporto; botas de esqui; xales; faixas de desgaste; cuecas; sobretudos; sovacos; saiotes; 

presilhas para polainas; slips (roupa íntima); botinas; botas; estolas; solas para calçado; 

solas interiores; calcanhares; bolsas para vestuário; t-shirts; togas; gáspeas para calçado; 

gáspeas para botas; roupas de mergulho para esqui aquático; combinações (vestuário); uni-

formes; véus (vestuário); palas de boné; tamancos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095532

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/03

[730] 申請人 Requerente : Bilal Mohammad AL Hamwi

 地址 Endereço : Building No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet Al Sham, Reef Damascus, 

Syria

 國籍 Nacionalidade : 敘利亞 Síria 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

feitas de cereais; pão; bolos; produtos de pastelaria; produtos de confeitaria; levedura e 

fermento em pó; gelo para refrescar; gelados comestíveis; gelados; mel; xarope de melaço; 

sal; mostarda; pimenta; especiarias; vinagre; molhos; chocolate e produtos cobertos com 

chocolate; biscoitos; cereais cobertos com chocolate; doces; pastilhas elásticas; café líquido; 

café gelado; chá gelado.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/095533

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/03

[730] 申請人 Requerente : Bilal Mohammad AL Hamwi

 地址 Endereço : Building No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet Al Sham, Reef Damascus, 

Syria

 國籍 Nacionalidade : 敘利亞 Síria 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis e de restaurantes; cafés; cafeterias; «stands» e quiosques para forneci-

mento de café já pronto; serviços de fornecimento de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095534

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/03

[730] 申請人 Requerente : Bilal Mohammad AL Hamwi

 地址 Endereço : Building No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet Al Sham, Reef Damascus, 

Syria

 國籍 Nacionalidade : 敘利亞 Síria 

 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; substitutos do leite, leite de soja; leite de coco; produtos para aclarar o café, 

nomeadamente, produtos para aclarar o café feitos de leite, produtos para aclarar o café 

feitos de soja, produtos para aclarar o café feitos de coco; natas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095599

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/04

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Cartões SD; cartões SD tendo função de rede de área local sem fio (rede de área local).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095669

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : Webzen, Inc.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (Sampyeong-dong, Pangyo Digi-

tal Contents Park B Dong), 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Telefones celulares; software informático descarregável; software informático para jogos 

de computador; computadores; computadores tablet; discos compactos (memória apenas de 

leitura); memória USB; cassetes de jogos de vídeo; arquivos musicais descarregáveis; meios 

eletrónicos musicais pré-gravados; meios eletrónicos não musicais pré-gravados (excluindo 

software de computador); desenhos animados; publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095670

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : Webzen, Inc.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (Sampyeong-dong, Pangyo Digi-

tal Contents Park B Dong), 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Informações sobre filmes; informações sobre entretenimento; fornecimento de publicações 

electrónicas online (não descarregáveis); informação sobre educação; organização de com-

petições desportivas; serviços de jogos fornecidos online a partir de uma rede de computa-

dor; fornecimento de informações sobre jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095671

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06
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[730] 申請人 Requerente : Webzen, Inc.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (Sampyeong-dong, Pangyo Digi-

tal Contents Park B Dong), 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Telefones celulares; software informático descarregável; software informático para jogos 

de computador; computadores; computadores tablet; discos compactos (memória apenas de 

leitura); memória USB; cassetes de jogos de vídeo; arquivos musicais descarregáveis; meios 

eletrónicos musicais pré-gravados; meios eletrónicos não musicais pré-gravados (excluindo 

software de computador); desenhos animados; publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095672

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : Webzen, Inc.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (Sampyeong-dong, Pangyo Digi-

tal Contents Park B Dong), 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Informações sobre filmes; informações sobre entretenimento; fornecimento de publicações 

electrónicas online (não descarregáveis); informação sobre educação; organização de com-

petições desportivas; serviços de jogos fornecidos online a partir de uma rede de computa-

dor; fornecimento de informações sobre jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095673

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : Webzen, Inc.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (Sampyeong-dong, Pangyo Digi-

tal Contents Park B Dong), 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Telefones celulares; software informático descarregável; software informático para jogos 

de computador; computadores; computadores tablet; discos compactos (memória apenas de 

leitura); memória USB; cassetes de jogos de vídeo; arquivos musicais descarregáveis; meios 

eletrónicos musicais pré-gravados; meios eletrónicos não musicais pré-gravados (excluindo 

software de computador); desenhos animados; publicações electrónicas descarregáveis.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095674

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : Webzen, Inc.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (Sampyeong-dong, Pangyo Digi-

tal Contents Park B Dong), 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Informações sobre filmes; informações sobre entretenimento; fornecimento de publicações 

electrónicas online (não descarregáveis); informação sobre educação; organização de com-

petições desportivas; serviços de jogos fornecidos online a partir de uma rede de computa-

dor; fornecimento de informações sobre jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095675

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : Webzen, Inc.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (Sampyeong-dong, Pangyo Digi-

tal Contents Park B Dong), 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Telefones celulares; software informático descarregável; software informático para jogos 

de computador; computadores; computadores tablet; discos compactos (memória apenas de 

leitura); memória USB; cassetes de jogos de vídeo; arquivos musicais descarregáveis; meios 

eletrónicos musicais pré-gravados; meios eletrónicos não musicais pré-gravados (excluindo 

software de computador); desenhos animados; publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095676

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : Webzen, Inc.
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 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (Sampyeong-dong, Pangyo Digi-

tal Contents Park B Dong), 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Informações sobre filmes; informações sobre entretenimento; fornecimento de publicações 

electrónicas online (não descarregáveis); informação sobre educação; organização de com-

petições desportivas; serviços de jogos fornecidos online a partir de uma rede de computa-

dor; fornecimento de informações sobre jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095677

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : Webzen, Inc.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (Sampyeong-dong, Pangyo Digi-

tal Contents Park B Dong), 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Telefones celulares; software informático descarregável; software informático para jogos 

de computador; computadores; computadores tablet; discos compactos (memória apenas de 

leitura); memória USB; cassetes de jogos de vídeo; arquivos musicais descarregáveis; meios 

eletrónicos musicais pré-gravados; meios eletrónicos não musicais pré-gravados (excluindo 

software de computador); desenhos animados; publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, vermelho, laranja, dourado, castanho, cinzento e rosa.

[210] 編號 N.º : N/095678

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : Webzen, Inc.

 地址 Endereço : 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (Sampyeong-dong, Pangyo Digi-

tal Contents Park B Dong), 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Informações sobre filmes; informações sobre entretenimento; fornecimento de publicações 

electrónicas online (não descarregáveis); informação sobre educação; organização de com-

petições desportivas; serviços de jogos fornecidos online a partir de uma rede de computa-

dor; fornecimento de informações sobre jogos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, vermelho, laranja, dourado, castanho, cinzento e rosa.

[210] 編號 N.º : N/096040

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/11

[730] 申請人 Requerente : 區俊傑

   Ao, Chon Kit

 地址 Endereço : 澳門文第士街15-15A福富花園1樓A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售店服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 粉紅色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096136

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[730] 申請人 Requerente : 劉賜豐麻油食品工業有限公司

   Low Seat Hoon Sesame Oil Food Industry Sdn Bhd

 地址 Endereço : 馬來西亞柔佛州麻坡市武吉巴西工業區拉米4路PLO 20號

   Lot PLO 20, Jalan Rami 4, Kawasan Perindustrian Bukit Pasir, Muar Johor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用油；食用菜油；食用油脂；芝麻油；玉米油；烹飪用卵磷脂；熟芝麻；黃油；烹飪用亞麻籽

油；食用橄欖油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096137

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[730] 申請人 Requerente : 劉賜豐手工麵線有限公司

   Low Seat Hoon Handmade Mee Suah Sdn Bhd



9186 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2015 年 5 月 20 日

 地址 Endereço : 馬來西亞柔佛州麻坡市武吉巴西班卒路234號

   No 234, Jalan Panchor, Bukit Pasir, Muar, Johor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 方便麵；以麵條為主的預製食物；麵條；米粉（條狀）；麵粉製品；穀粉製食品；意大利麵條；麵

粉；調味醬汁；以米為主的零食小吃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096145

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[730] 申請人 Requerente : Ritani, LLC

 地址 Endereço : 30 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., White Plains, New York 10601 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096160

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 京東方科技集團股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區酒仙橋路10號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 牙科設備；電療器械；醫用電極；奶瓶；非化學避孕用具；外科用移植物（人造材料）；矯形帶；

縫合材料；醫療器械和儀器；護理器械；理療設備；聽力保護器；按摩用手套；嬰兒用橡皮奶

頭；假肢；矯形用物品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096161

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 京東方科技集團股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區酒仙橋路10號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明燈；燈；白熾燈；舞臺燈具；照明器；燈泡；照明用放電管；照明器械及裝置；照明用發光

管；面狀冷陰極螢光燈；空中運載工具用照明設備；飛行器用照明設備；電燈；日光燈管；小型

探照燈；頂燈；實驗室燈；非醫用紫外線燈；安全燈；節日裝飾彩色小燈；礦燈；發光門牌；探

照燈；照明手電筒；路燈；水族池照明燈；潛水燈；車燈；車輛照明設備；LED燈；LED燈泡；

LED照明燈；LED照明器；LED照明器械及裝置；OLED燈；OLED燈泡；OLED照明燈；

OLED照明器；OLED照明器械及裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096162

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 京東方科技集團股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區酒仙橋路10號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫院；保健；療養院；飲食營養指導；美容院；按摩；動物飼養；園藝；眼鏡行；衛生設施出租；

醫療按摩；醫療診所；醫療輔助；醫療護理；醫藥諮詢；心理專家；遠程醫學服務；藥劑師配藥

服務；治療服務；理療；牙科；芳香療法；保健站；健康諮詢；牙齒正畸服務；治療設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096201

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 成都西山居互動娛樂科技有限公司

   CHENGDU WESTHOUSE INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區天府大道孵化園5號樓科技財富中心A座三層

   3F, Suite A, Technology Fortune Center, Building 5, Incubation Park, Tianfu Road, Cheng-

du Hi-Tech Industrial Development Zone, Chengdu, Sichuan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 動畫片；便攜計算機；電子出版物（可下載）；計算機外圍設備；計算機軟件（已錄製）；電子公

告牌；計算機程序（可下載軟件）；網絡通訊設備；電子字典；計算機遊戲軟件。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096202

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 成都西山居互動娛樂科技有限公司

   CHENGDU WESTHOUSE INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區天府大道孵化園5號樓科技財富中心A座三層

   3F, Suite A, Technology Fortune Center, Building 5, Incubation Park, Tianfu Road, Cheng-

du Hi-Tech Industrial Development Zone, Chengdu, Sichuan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；玩具；棋類遊戲；運動用球；鍛練身體器械；射箭用器；木偶；狩獵用哨子；護膝（運動

用品）；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096203

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 成都西山居互動娛樂科技有限公司

   CHENGDU WESTHOUSE INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區天府大道孵化園5號樓科技財富中心A座三層

   3F, Suite A, Technology Fortune Center, Building 5, Incubation Park, Tianfu Road, Cheng-

du Hi-Tech Industrial Development Zone, Chengdu, Sichuan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；計算機網絡上的在線廣告；網站流量優化；廣告空間出租；商業管理輔助；替他人推銷；

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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096204

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 成都西山居互動娛樂科技有限公司

   CHENGDU WESTHOUSE INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區天府大道孵化園5號樓科技財富中心A座三層

   3F, Suite A, Technology Fortune Center, Building 5, Incubation Park, Tianfu Road, Cheng-

du Hi-Tech Industrial Development Zone, Chengdu, Sichuan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38
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[511] 服務 Serviços : 電視播放；電傳業務；信息傳送；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；電子郵件；提

供互聯網聊天室；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；遠程會議服務；提供全球計算機網

絡用戶接入服務（服務商）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096205

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 成都西山居互動娛樂科技有限公司

   CHENGDU WESTHOUSE INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區天府大道孵化園5號樓科技財富中心A座三層

   3F, Suite A, Technology Fortune Center, Building 5, Incubation Park, Tianfu Road, Cheng-

du Hi-Tech Industrial Development Zone, Chengdu, Sichuan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 在線電子書籍和雜誌的出版；電子桌面排版；提供在線電子出版物（非下載）；在計算機網絡上

提供在線遊戲；廣播和電視節目製作；電影製作；就業指導（教育或培訓顧問）；翻譯；安排和

組織專題研討會；流動圖書館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096206

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 成都西山居互動娛樂科技有限公司

   CHENGDU WESTHOUSE INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國四川省成都市高新區天府大道孵化園5號樓科技財富中心A座三層

   3F, Suite A, Technology Fortune Center, Building 5, Incubation Park, Tianfu Road, Cheng-

du Hi-Tech Industrial Development Zone, Chengdu, Sichuan, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 研究和開發（替他人）；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機病毒的防護服務；計算機軟

件維護；恢復計算機數據；雲計算；電子數據存儲；網絡服務器出租；遠程數據備份。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096217

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門衛視股份有限公司

   MSTV SATELLITE TV COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E第一國際商業中心9樓902室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 電視廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色(Pantone 295C)，灰色(Pantone Cool Gray 6C)，紅色(Pantone 200C)，黃色(Pantone 

7549C)，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096218

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門衛視股份有限公司

   MSTV SATELLITE TV COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E第一國際商業中心9樓902室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視廣播、電視播放。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色(Pantone 295C)，灰色(Pantone Cool Gray 6C)，紅色(Pantone 200C)，黃色(Pantone 

7549C)，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096219

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門衛視股份有限公司

   MSTV SATELLITE TV COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E第一國際商業中心9樓902室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 出租無線電及電視站、電視娛樂和電視節目。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色(Pantone 295C)，灰色(Pantone Cool Gray 6C)，紅色(Pantone 200C)，黃色(Pantone 

7549C)，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“裝配無線電”，因屬其他類

別。 

[210] 編號 N.º : N/096220

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門衛視股份有限公司

   MSTV SATELLITE TV COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E第一國際商業中心9樓902室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 電視廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色(Pantone 295C)，灰色(Pantone Cool Gray 6C)，紅色(Pantone 200C)，黃色(Pantone 

7549C)，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096221

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 澳門衛視股份有限公司

   MSTV SATELLITE TV COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E第一國際商業中心9樓902室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視廣播、電視播放。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色(Pantone 295C)，灰色(Pantone Cool Gray 6C)，紅色(Pantone 200C)，黃色(Pantone 

7549C)，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096222

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17
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[730] 申請人 Requerente : 澳門衛視股份有限公司

   MSTV SATELLITE TV COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E第一國際商業中心9樓902室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 出租無線電及電視站、電視娛樂和電視節目。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色(Pantone 295C)，灰色(Pantone Cool Gray 6C)，紅色(Pantone 200C)，黃色(Pantone 

7549C)，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“裝配無線電”，因屬其他類

別。 

[210] 編號 N.º : N/096366

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : iHerb, Inc.

 地址 Endereço : 17825 Indian Street, Moreno Valley, CA 92551, 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 venda a retalho on-line oferecendo suplementos nutricionais, nomeadamente 

vitaminas, minerais, ervas, alimentos orgânicos, ácidos gordos essenciais, aminoácidos, 

produtos de tratamento homeopático, produtos de tratamento por aromaterapia, suplemen-

tos desportivos e atléticos, óleo de peixe, óleos de plantas, enzimas, adoçantes e antioxi-

dantes, produtos de cuidados pessoais, nomeadamente cremes corporais, óleos corporais, 

tonificantes da pele, máscaras faciais, loções para as mãos e para o corpo, produtos para 

lavar as mãos e o corpo, bálsamo labial, champô do cabelo, condicionador de cabelo, pro-

tector solar, creme de barbear, creme para a pele, óleo de banho, sãos de banho, sabonete 

de banho, sabonete para as mãos, sabão em barras, sombra dos olhos, batom, removedores 

de maquilhagem, máscara, verniz para as unhas, desodorizante, desinfectantes para as 

mãos e cores para o cabelo, produtos para usar em casa, nomeadamente limpadores multiu-

sos, limpa-vidros, ambientadores, produtos para limpar alcatifas, sabões, detergente para 

a loiça, detergente para lavar roupa, acessórios de cozinha, pratos de papel e guardanapos 

de papel, suplementos nutricionais para musculação corporal, livros relativos à saúde e nu-

trição, produtos para bebés e crianças, nomeadamente brinquedos, fraldas, toalhitas não 

medicinais, creme contra assaduras não medicado, multivitaminas, xarope da tosse, gotas 

para dores de ouvidos, ataduras de gaze, pasta dos dentes, champô, produtos para lavar o 

corpo, sabonete, banho de espuma, comida para bebé, bolinhos, sumo de fruta e pós aro-

matizados para adicionar ao leite, dispositivos relacionados com a saúde e a forma física, 

nomeadamente escovas de dentes, raspadores da língua, esteiras para exercício e produtos 

de aromaterapia, kits para fazer testes de PH, gravidez, tipo sanguíneo humano e diabe-

tes, dispositivos para testar o sangue humano e monitorizar a pressão sanguínea, estojos 

para comprimidos, misturadores de bebidas, purificadores do ar, lâmpadas, lâmpadas de 

casquilho, garrafas de água, baterias e velas, produtos de alimentação e mercearia, nome-

adamente cacau, chá, café, farinha, barras nutritivas, leite, frutos de casca rija, especiarias, 
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sal, adoçantes, fruta, mel, chocolate, óleos alimentares, arroz, massa instantânea, bolos, 

biscoitos, doces, manteiga de amendoim, mistura para panquecas e waffles, mistura para 

pão e mistura para biscoitos, produtos para cuidar dos animais domésticos, nomeadamente 

champô, condicionador do cabelo, suplementos nutricionais, multivitaminas, minerais, pe-

tiscos para gatos, petiscos para cães, e repelentes de pulgas e carrapatos, na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096438

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : 梁振全

   Leong Chan Chun

 地址 Endereço : 澳門河邊新街凱泉灣43樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 提供化妝品、香水、男女時裝、鞋及飾物、高級珠寶首飾、咖啡、男士服裝、男裝鞋、飾物及男士

內衣、運動服、年青便服、床上用品、皮具、女士服裝、女裝鞋、女裝手提包及圍巾、女士飾物、

童裝內衣、女裝內衣及襪、太陽眼鏡、健康產品、嬰兒用品、孕婦裝、童裝、玩具、文具、家居電

器、廚具及家庭用品、行李箱、汽車用品、西餅、食品、高級影音、按摩及保健產品的零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色底色及黑色字。 

[210] 編號 N.º : N/096637

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : Chivas Holdings (IP) Limited

 地址 Endereço : 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores preta, branca, «Burgundy», prateada, dourada, sombras de castanho, sombras de 

cinzento, tal como representadas na figura.
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/08/29 013210877 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/096638

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : Chivas Holdings (IP) Limited

 地址 Endereço : 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[554] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores, sombras de cinzento , «Burgundy», branca, prateada, dourada, sombras de casta-

nho, preta, tal como representadas na figura.

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

2014/09/01 013220298 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/096639

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : Chivas Holdings (IP) Limited

 地址 Endereço : 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

[554] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores preta, «Burgundy», prateada, dourada, sombras de castanho, branca,  tal como 

representadas na figura.

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

2014/08/29 013210851 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/096667

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 魏堯飛 
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 地址 Endereço : 中國浙江省瑞安市平陽坑鎮新建路7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 : 女式錢包、書包、背包、公文箱、手提包、旅行包、行李箱、運動包、皮涼席、皮製帶子。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096668

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : HaRe Co.,Ltd.

 地址 Endereço : 5F Aqua Hakata 5-3-8 Nakasu Hakata-ku Fukuoka City 810-0801, 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 : 酵母，曲種，醬油曲種，食用酶，發麵團用酵素，調味料，調味品，除香精油外的調味品，佐料

（調味品），調味醬汁，食鹽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096730

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : VERSAILLES B.V.

 地址 Endereço : Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, branco e preto.

[210] 編號 N.º : N/096731

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : VERSAILLES B.V.

 地址 Endereço : Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; alimen-

tos e substâncias dietéticas adaptados para uso médico e veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; chumbo 

para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, branco e preto.

[210] 編號 N.º : N/096732

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : VERSAILLES B.V.

 地址 Endereço : Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, branco e preto.

[210] 編號 N.º : N/096733

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : VERSAILLES B.V.

 地址 Endereço : Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; alimen-

tos e substâncias dietéticas adaptados para uso médico e veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; chumbo 

para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, branco e preto.
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[210] 編號 N.º : N/096757

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳曠世奇緣文化藝術有限公司

   Shenzhen KSQY Art and Culture Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區南湖街道人民南路深房廣場B座1606B室

   Rm.1606B, Bldg. B, Shenfang Plaza, Renmin South Road, Nanhu St., Luohu District, 

Shenzhen, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 商品包裝；旅遊陪伴；安排遊艇旅行；觀光旅遊；安排遊覽；旅行座位預訂；旅行預訂；為旅行提

供行車路線指引；旅行社（不包括預訂旅館）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096758

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳曠世奇緣文化藝術有限公司

   Shenzhen KSQY Art and Culture Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區南湖街道人民南路深房廣場B座1606B室

   Rm. 1606B, Bldg. B, Shenfang Plaza, Renmin South Road, Nanhu St., Luohu District, 

Shenzhen, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 攝影；錄像帶剪輯；微縮攝影；票務代理服務（娛樂）；為藝術家提供模特服務；組織表演（演

出）；在線電子書籍和雜誌的出版；演出製作；錄像帶錄製；電影劇本編寫。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096759

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳曠世奇緣文化藝術有限公司

   Shenzhen KSQY Art and Culture Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區南湖街道人民南路深房廣場B座1606B室

   Rm. 1606B, Bldg. B, Shenfang Plaza, Renmin South Road, Nanhu St., Luohu District, 

Shenzhen, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 晚禮服出租；計劃和安排婚禮服務；版權管理；域名註冊（法律服務）；婚姻介紹；交友服務；在

線社交網絡服務；服裝出租；社交陪伴；社交護送（陪伴）。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096777

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/04

[730] 申請人 Requerente : UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.

 地址 Endereço : 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de logística de transporte e entrega, designadamente agendamento e processa-

mento de expedições, preparação de documentos de expedição, de embalagens e de faturas, 

rastreio e localização de documentação e de encomendas através de redes informáticas com 

e sem fios, de intranets e da internet; gestão de logística; serviços de soluções de gestão de 

redes de transporte; organização de serviços expressos de recolha, armazenamento, trans-

porte e entrega; acompanhamento e rastreio de documentos e encomendas para garantir a 

entrega correta e atempada; gestão de negócios comerciais, designadamente gestão de lo-

gística, logística inversa, serviços de cadeias de fornecimento, visibilidade e sincronização 

de cadeias de fornecimento, prognósticos relacionados com a procura e oferta e processos 

de distribuição de produtos para terceiros; assistência empresarial, serviços de assessoria 

e consultadoria em matéria de distribuição de produtos, transporte, expedição, serviços 

de gestão de operações, logística, logística inversa, soluções de sistemas de cadeias de for-

necimento e de produção e soluções de distribuição; serviços de despacho alfandegário; 

serviços de gestão e consultadoria em matéria de negócios comerciais; serviços de triagem; 

serviços de processamento de dados; serviços de preenchimento de encomendas; serviços 

de lojas de venda a retalho de selos, de artigos de escritório, de papelaria e de recipientes e 

envelopes de expedição; serviços de fotocópias e de reprodução de documentos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/02/09 86/529,367 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/096778

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/04

[730] 申請人 Requerente : UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.

 地址 Endereço : 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de expedição e entrega, designadamente recolha, transporte e entrega de cartas, 

documentos, comunicações, material impresso, embalagens, matérias-primas e outros pro-

dutos e bens por diversos modos de transporte; serviços de armazenagem, designadamente 
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embalagem, armazenamento, distribuição, recolha, empacotamento e devolução de cartas, 

documentos, comunicações, material impresso, embalagens, matérias-primas e outros pro-

dutos e bens; serviços de logística, designadamente armazenamento, transporte e entrega 

de produtos para terceiros por diversos modos de transporte; fornecimento de informações 

sobre serviços de transporte e entrega internacionais, transporte, entrega e devolução de 

embalagens e bens pessoais por diversos modos de transporte; entrega e armazenamento 

de produtos; expedição de produtos; serviços de correio especial; serviços de logística de 

cadeias de fornecimento e serviços de logística inversa; embalagem de artigos para trans-

porte; aluguer de apartados postais.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/02/09 86/529,367 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/096847

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/05

[730] 申請人 Requerente : 戲劇農莊

   TEATRO DE LAVRADORES

 地址 Endereço : 澳門慕拉士馬路飛通工業大廈二期13樓C座 

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

 活動 Actividade : 其他（戲劇團體（非牟利機構））outras (Associação de Teatro (Organização sem fins lucrati-

vos)) 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 唱片，錄音帶，錄像帶，密紋聲像盤，密紋盤（音像），盒式錄音帶，光盤（音像），電子出版物

（可下載），電影片，已曝光材料。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096848

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/05

[730] 申請人 Requerente : 戲劇農莊

   TEATRO DE LAVRADORES

 地址 Endereço : 澳門慕拉士馬路飛通工業大廈二期13樓C座 

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

 活動 Actividade : 其他（戲劇團體（非牟利機構））outras (Associação de Teatro (Organização sem fins lucrati-

vos)) 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷出版物，包括教學相關之講義，照片，圖片，圖畫。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，紅色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/096849

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/05

[730] 申請人 Requerente : 戲劇農莊

   TEATRO DE LAVRADORES

 地址 Endereço : 澳門慕拉士馬路飛通工業大廈二期13樓C座 

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

 活動 Actividade : 其他（戲劇團體（非牟利機構））outras (Associação de Teatro (Organização sem fins lucrati-

vos)) 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 演出，教學，娛樂及文體活動。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096870

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/06

[730] 申請人 Requerente : 澳聯保險服務有限公司 

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路43-53A號澳門廣場七樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險產品的代理和透過互聯網的保險承保及支付服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色及橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/096953

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/10

[730] 申請人 Requerente : 鑫宇服務管理一人有限公司

   SERVIÇOS E GESTÃO XIN YU, SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心4樓H 

 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 : 企業管理及相關顧問服務。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097020

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/11

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki

 地址 Endereço : 2-1, Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-0004, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e ferramentas para trabalhar metais; aparelhos de soldadura por arco eléctricos; 

maçaricos de soldar, eléctricos; máquinas de soldadura por arco; máquinas de soldadura 

eléctricas; máquinas de soldadura a gás; máquinas e aparelhos de construção; máquinas 

e aparelhos de carga e descarga; guindastes; monta-cargas; sistemas para armazenagem 

automática; máquinas e aparelhos de pintura; máquinas de pulverização para pintura; pis-

tolas (pulverizadoras) para pintura; máquinas e sistemas para o fabrico de semicondutores; 

equipamentos de processamento de placas (wafers) semicondutoras; máquinas de processa-

mento de placas (wafers) semicondutoras; máquinas de posicionamento de placas (wafers) 

semicondutoras; robôs para o transporte de placas (wafers) para utilização com máquinas 

de fabrico de semicondutores; robôs [máquinas]; robôs industriais; máquinas e aparelhos 

de controlo para robôs industriais; aparelhos de controlo de robôs industriais; dispositivos 

de arranque para motores; motores CA (corrente alterna) e motores CC (corrente contí-

nua) excepto para veículos terrestres; geradores [alternadores] AC (corrente alterna); gera-

dores CC (corrente contínua); motores eléctricos e respectivas peças, excepto para veículos 

terrestres; aparelhos de controlo de motores electrónicos; controladores electrónicos de 

servomotores; servomotores de corrente alterna; servomotores de corrente contínua; peças 

e acessórios de motores; peças e acessórios para geradores de corrente alterna; peças e 

acessórios para geradores de corrente contínua; escovas, accionadas electricamente [partes 

de máquinas]; escovas de dínamo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor azul (Pantone n.º 2935C) tal como representado na figura.

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

2014/10/01 2014-082945 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/097021

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/11

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki

 地址 Endereço : 2-1, Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-0004, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas e instrumentos de medição ou de teste; codificadores; codificadores magnéticos; 

codificadores rotativos; codificadores lineares; máquinas e aparelhos de distribuição ou 

controlo de corrente; conversores rotativos; modificadores de fase; inversores; conversores, 

eléctricos; conversores ciclone; controladores lógicos programáveis (CLP); controladores 

electrónicos; controladores numéricos eléctricos; transformadores [electricidade]; quadros 

de distribuição [electricidade]; controladores de corrente; painéis de controlo; carregadores 

de baterias; interruptores de lâmina; relés, eléctricos; interruptores, eléctricos; aparelhos 
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de regulação, eléctricos; controlos eléctricos; baterias solares; pilhas e baterias; acumula-

dores, eléctricos; medidores e verificadores eléctricos ou magnéticos; amperímetros; osci-

ladores; galvanómetros; medidores de frequência; oscilógrafos; voltímetros; dispositivos de 

medição das ondas; ondómetros; condutores, eléctricos; cabos de fibra [fibra (alt.)] óptica; 

cabos de telecomunicações; conectores para cabos de telecomunicações; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; aparelhos de transmissão [telecomunicações]; dispositivos 

e aparelhos de audiofrequência; dispositivos e aparelhos de videofrequência; aparelhos de 

controlo remoto; telefones celulares; instalações eléctricas para o comando à distância de 

operações industriais; processadores de sinais digitais; transmissores [telecomunicações]; 

aparelhos de processamento de dados; modems; bobinas electromagnéticas; aparelhos te-

lefónico; peças e acessórios para telefones celulares; máquinas e aparelhos de aplicação de 

rádio; máquinas e aparelhos de comunicação de rádio; instrumentos de navegação de rádio; 

transmissores de sinais electrónicos; adaptadores, comutadores, dispositivos de encaminha-

mento e concentradores de redes informáticas; câmaras digitais; aparelhos para gravação 

de som ou de imagens; aparelhos para a transmissão de som ou de imagens; aparelhos para 

processamento de som ou de imagens; máquinas, aparelhos electrónicos, e suas peças; com-

putadores e seus periféricos; circuitos electrónicos [não incluindo os gravados com progra-

mas de computador]; placas de circuito impressas; placas de circuitos impressos; circuitos 

integrados; programas de computador [software descarregável]; programas de computador, 

gravados; suportes de dados de computador pré-gravados; programas de computador des-

carregáveis; ferramentas de desenvolvimento de software de computador; programas para 

a operação de robôs; programas de computador utilizados como ferramentas de desen-

volvimento de software para os programas para a operação de robôs; programas de com-

putador utilizados como ferramentas de desenvolvimento de software para controladores 

lógicos programáveis; programas de controlo de inversores; programas de computador para 

controlar conversores de corrente electrónicos; programas de computador para unidades 

de controlo electrónico; programas de controlo de servomotores electrónicos; software de 

computador utilizado na instalação, manutenção ou operações de teste de dispositivos de 

controlo que realizam controlo de sequência, controlo de servo, controlo de robôs indus-

triais, controlo numérico, controlo de conversão de energia, controlo inversor ou controlo 

electrónico; programas de computador para dispositivos de controlo que realizam controlo 

de sequência, controlo de servo, controlo de robôs industriais, controlo numérico, controlo 

de conversão de energia, controlo inversor ou controlo electrónico; programas de computa-

dor utilizados como ferramentas de desenvolvimento de software para dispositivos de con-

trolo que realizam controlo de sequência, controlo de servo, controlo de robôs industriais, 

controlo numérico, controlo de conversão de energia, controlo inversor ou controlo electró-

nico; programas de computador para a gravação de imagens, som ou vídeo; programas de 

computador para transmissão de imagens, som ou vídeo; programas de computador para o 

processamento de imagens, som ou vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor azul (Pantone n.º 2935C) tal como representado na figura.

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

2014/10/01 2014-082945 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/097022

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/11
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[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki

 地址 Endereço : 2-1, Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-0004, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e ferramentas para trabalhar metais; aparelhos de soldadura por arco eléctricos; 

maçaricos de soldar, eléctricos; máquinas de soldadura por arco; máquinas de soldadura 

eléctricas; máquinas de soldadura a gás; máquinas e aparelhos de construção; máquinas 

e aparelhos de carga e descarga; guindastes; monta-cargas; sistemas para armazenagem 

automática; máquinas e aparelhos de pintura; máquinas de pulverização para pintura; pis-

tolas (pulverizadoras) para pintura; máquinas e sistemas para o fabrico de semicondutores; 

equipamentos de processamento de placas (wafers) semicondutoras; máquinas de processa-

mento de placas (wafers) semicondutoras; máquinas de posicionamento de placas (wafers) 

semicondutoras; robôs para o transporte de placas (wafers) para utilização com máquinas 

de fabrico de semicondutores; robôs [máquinas]; robôs industriais; máquinas e aparelhos 

de controlo para robôs industriais; aparelhos de controlo de robôs industriais; dispositivos 

de arranque para motores; motores CA (corrente alterna) e motores CC (corrente contí-

nua) excepto para veículos terrestres; geradores [alternadores] AC (corrente alterna); gera-

dores CC (corrente contínua); motores eléctricos e respectivas peças, excepto para veículos 

terrestres; aparelhos de controlo de motores electrónicos; controladores electrónicos de 

servomotores; servomotores de corrente alterna; servomotores de corrente contínua; peças 

e acessórios de motores; peças e acessórios para geradores de corrente alterna; peças e 

acessórios para geradores de corrente contínua; escovas, accionadas electricamente [partes 

de máquinas]; escovas de dínamo.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/01 2014-082946 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/097023

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/11

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki

 地址 Endereço : 2-1, Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-0004, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas e instrumentos de medição ou de teste; codificadores; codificadores magnéticos; 

codificadores rotativos; codificadores lineares; máquinas e aparelhos de distribuição ou 

controlo de corrente; conversores rotativos; modificadores de fase; inversores; conversores, 

eléctricos; conversores ciclone; controladores lógicos programáveis (CLP); controladores 

electrónicos; controladores numéricos eléctricos; transformadores [electricidade]; quadros 

de distribuição [electricidade]; controladores de corrente; painéis de controlo; carregadores 

de baterias; interruptores de lâmina; relés, eléctricos; interruptores, eléctricos; aparelhos 

de regulação, eléctricos; controlos eléctricos; baterias solares; pilhas e baterias; acumula-

dores, eléctricos; medidores e verificadores eléctricos ou magnéticos; amperímetros; osci-

ladores; galvanómetros; medidores de frequência; oscilógrafos; voltímetros; dispositivos de 
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medição das ondas; ondómetros; condutores, eléctricos; cabos de fibra [fibra (alt.)] óptica; 

cabos de telecomunicações; conectores para cabos de telecomunicações; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; aparelhos de transmissão [telecomunicações]; dispositivos 

e aparelhos de audiofrequência; dispositivos e aparelhos de videofrequência; aparelhos de 

controlo remoto; telefones celulares; instalações eléctricas para o comando à distância de 

operações industriais; processadores de sinais digitais; transmissores [telecomunicações]; 

aparelhos de processamento de dados; modems; bobinas electromagnéticas; aparelhos te-

lefónico; peças e acessórios para telefones celulares; máquinas e aparelhos de aplicação de 

rádio; máquinas e aparelhos de comunicação de rádio; instrumentos de navegação de rádio; 

transmissores de sinais electrónicos; adaptadores, comutadores, dispositivos de encaminha-

mento e concentradores de redes informáticas; câmaras digitais; aparelhos para gravação 

de som ou de imagens; aparelhos para a transmissão de som ou de imagens; aparelhos para 

processamento de som ou de imagens; máquinas, aparelhos electrónicos, e suas peças; com-

putadores e seus periféricos; circuitos electrónicos [não incluindo os gravados com progra-

mas de computador]; placas de circuito impressas; placas de circuitos impressos; circuitos 

integrados; programas de computador [software descarregável]; programas de computador, 

gravados; suportes de dados de computador pré-gravados; programas de computador des-

carregáveis; ferramentas de desenvolvimento de software de computador; programas para 

a operação de robôs; programas de computador utilizados como ferramentas de desen-

volvimento de software para os programas para a operação de robôs; programas de com-

putador utilizados como ferramentas de desenvolvimento de software para controladores 

lógicos programáveis; programas de controlo de inversores; programas de computador para 

controlar conversores de corrente electrónicos; programas de computador para unidades 

de controlo electrónico; programas de controlo de servomotores electrónicos; software de 

computador utilizado na instalação, manutenção ou operações de teste de dispositivos de 

controlo que realizam controlo de sequência, controlo de servo, controlo de robôs indus-

triais, controlo numérico, controlo de conversão de energia, controlo inversor ou controlo 

electrónico; programas de computador para dispositivos de controlo que realizam controlo 

de sequência, controlo de servo, controlo de robôs industriais, controlo numérico, controlo 

de conversão de energia, controlo inversor ou controlo electrónico; programas de computa-

dor utilizados como ferramentas de desenvolvimento de software para dispositivos de con-

trolo que realizam controlo de sequência, controlo de servo, controlo de robôs industriais, 

controlo numérico, controlo de conversão de energia, controlo inversor ou controlo electró-

nico; programas de computador para a gravação de imagens, som ou vídeo; programas de 

computador para transmissão de imagens, som ou vídeo; programas de computador para o 

processamento de imagens, som ou vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/01 2014-082946 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/097108

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097109

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : Nata, Lda

 地址 Endereço : Av. Olímpica no. 568, Edif. Va Nam, 3F, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, pastelaria e padaria, cacau, açúcar, sucedâneos do café, farinha e preparações feitas 

de cereais, pão, pastelaria e confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho escuro, castanho claro (creme), branco, tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097110

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 悅盈餐飲有限公司

   SOCIEDADE DE RESTAURANTE MERIT GAIN LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓P-V室

   Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifício Nam Fong, 2.º andar, P-V, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[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 : 灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097111

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 悅盈餐飲有限公司

   SOCIEDADE DE RESTAURANTE MERIT GAIN LIMITADA
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 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓P-V室

   Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifício Nam Fong, 2.º andar, P-V, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳服務；售賣中西式美食服務；自助餐廳服務；提供餐食服務；小食店服務；咖啡室服務；外

賣服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097112

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 悅盈餐飲有限公司

   SOCIEDADE DE RESTAURANTE MERIT GAIN LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓P-V室

   Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifício Nam Fong, 2.º andar, P-V, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[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 : 黃色及黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097113

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 悅盈餐飲有限公司

   SOCIEDADE DE RESTAURANTE MERIT GAIN LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓P-V室

   Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifício Nam Fong, 2.º andar, P-V, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳服務；售賣中西式美食服務；自助餐廳服務；提供餐食服務；小食店服務；咖啡室服務；外

賣服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色及黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/097114

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 悅盈餐飲有限公司

   SOCIEDADE DE RESTAURANTE MERIT GAIN LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓P-V室

   Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifício Nam Fong, 2.º andar, P-V, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[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 : 灰色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097115

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 悅盈餐飲有限公司

   SOCIEDADE DE RESTAURANTE MERIT GAIN LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓P-V室

   Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifício Nam Fong, 2.º andar, P-V, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳服務；售賣中西式美食服務；自助餐廳服務；提供餐食服務；小食店服務；咖啡室服務；外

賣服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097116

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 黃小玲 

 地址 Endereço : 澳門沙格斯大馬路壹號湖畔第六座39樓A室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 錢包，書包，背包，小皮夾，手提包，旅行包，旅行用具，旅行包（箱），用於裝化妝用品的手提

包，運動包，毛皮，裘皮，仿皮，仿皮革，卡片盒（皮夾子），皮箱或皮紙板箱。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097117

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 黃小玲 

 地址 Endereço : 澳門沙格斯大馬路壹號湖畔第六座39樓A室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 黃琥珀色寶石，人造琥珀製珍珠，人造琥珀製珍珠，手鐲，手錶帶，胸針，項鏈，寶石，裝飾品

（珠寶），珍珠（珠寶），戒指（首飾），耳環。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097118

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 黃小玲 

 地址 Endereço : 澳門沙格斯大馬路壹號湖畔第六座39樓A室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋（腳上的穿著物），浴室拖鞋，長襪，披肩，靴，衣服汗襯，衣服吊帶，繫帶靴子，女用背心，內

褲，襯褲，短襪，襯衫，服裝，皮衣，緊身衣褲，外套，針織服裝，背心，上衣，裙子，涼鞋，呢絨夾

克，鞋，襯裙，仿皮服裝，皮製服裝，T恤。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097120

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097121

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097122

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097124

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s  Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, 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 : Sanduíches, cachorros quentes, biscoitos, pão, bolachas, café, alimentos de snack à base de 

cereais, alimentos de snack à base de arroz, «chips» [produtos à base de cereais], chá, pro-

dutos de pastelaria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097125

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Batidos («smoothies»), sumos de frutos, águas [bebidas], sumos de legumes [bebidas], bebi-

das (não alcoólicas), sodas, bebidas bicarbonatadas, águas gaseificadas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097126

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes, «catering» (alimentos e bebidas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097127

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, 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 : Sanduíches, cachorros quentes, biscoitos, pão, bolachas, café, alimentos de snack à base de 

cereais, alimentos de snack à base de arroz, «chips» [produtos à base de cereais], chá, pro-

dutos de pastelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097128

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Batidos («smoothies»), sumos de frutos, águas [bebidas], sumos de legumes [bebidas], bebi-

das (não alcoólicas), sodas, bebidas bicarbonatadas, águas gaseificadas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097129

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes, «catering» (alimentos e bebidas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097130

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, 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 : Sanduíches, cachorros quentes, biscoitos, pão, bolachas, café, alimentos de snack à base de 

cereais, alimentos de snack à base de arroz, «chips» [produtos à base de cereais], chá, pro-

dutos de pastelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097131

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



9212 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2015 年 5 月 20 日

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Batidos («smoothies»), sumos de frutos, águas [bebidas], sumos de legumes [bebidas], bebi-

das (não alcoólicas), sodas, bebidas bicarbonatadas, águas gaseificadas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097132

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes, «catering» (alimentos e bebidas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097133

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, 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 : Sanduíches, cachorros quentes, biscoitos, pão, bolachas, café, alimentos de snack à base de 

cereais, alimentos de snack à base de arroz, «chips» [produtos à base de cereais], chá, pro-

dutos de pastelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097134

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Batidos («smoothies»), sumos de frutos, águas [bebidas], sumos de legumes [bebidas], bebi-

das (não alcoólicas), sodas, bebidas bicarbonatadas, águas gaseificadas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097135

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes, «catering» (alimentos e bebidas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097136

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, 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 : Sanduíches, cachorros quentes, biscoitos, pão, bolachas, café, alimentos de snack à base de 

cereais, alimentos de snack à base de arroz, «chips» [produtos à base de cereais], chá, pro-

dutos de pastelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097137

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s  Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Batidos («smoothies»), sumos de frutos, águas [bebidas], sumos de legumes [bebidas], bebi-

das (não alcoólicas), sodas, bebidas bicarbonatadas, águas gaseificadas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097138

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : The Quizno’s  Master LLC

 地址 Endereço : 7595 Technology Way, Suite 200, Denver, Colorado 80237, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes, «catering» (alimentos e bebidas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097139

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 台灣優生股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市五股區五權六路30號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品、嬰兒油、嬰兒護膚品、髮乳、面霜、潤膚油、香水、乳液、妊娠霜、粉餅、潤唇膏、護手

膏、防曬油、美白霜、指甲油、爽身粉、痱子膏、嬰兒撲粉、個人用除臭劑、化妝棉、染髮劑、香

皂、藥皂、洗面皂、洗面乳、洗浴乳、沐浴精、浴鹽、洗髮精、洗髮粉、潤髮精、洗衣粉、洗衣乳、

洗潔精、洗碗精、去污粉、廚房油污清潔劑、奶瓶用清潔劑、浴廁清潔劑、馬桶水管疏通劑、亮

光蠟、汽車蠟、香料、茶浴包、牙膏、漱口水、皮革油、鞋油、線香、研磨劑、砂紙、除銹劑、乾燥

劑、動物用洗滌劑、化妝用礦脂。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097140

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 台灣優生股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市五股區五權六路30號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒尿布、嬰兒尿褲、寵物尿布、成人紙尿褲、鈣片、調經丸、維他命補充劑、醫用營養食品、非

醫用營養膠囊（營養補充劑）、醫用營養補充品、鐵鋅鈣葉酸片（醫用）、消毒紙巾、動物用消

毒劑、環境衛生用消毒藥水、凡士林藥膏、驗孕試劑、魚肝油、包紮繃帶、醫用棉、棉花棒（醫

用）、醫療用紗布、嬰兒臍紗、外科手術用通氣膠布、衛生棉墊、衛生棉、假牙固定劑、隱形眼鏡

清潔液、蚊香、電蚊香片、捕蟑紙、黏蠅紙、人用防蚊液、動物用維他命、肉食果蔬罐頭（嬰兒

用）、嬰兒奶粉、嬰兒乳粉、嬰兒含乳麵粉、嬰兒米粉、嬰兒豆奶粉、嬰兒食品、嬰兒食物、嬰兒

麥粉、嬰兒食品罐頭、急救箱（已裝藥）、空氣淨化劑、衣物除臭劑、哺乳用墊。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097141

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 台灣優生股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市五股區五權六路30號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 嬰兒橡皮奶頭（乳頭）、嬰兒用吸鼻器、嬰兒用咬牙固齒器、奶瓶閥、奶瓶用奶嘴、奶瓶蓋、出

牙環、奶瓶消毒器、奶瓶流量調節器、母乳保存袋、吸乳器、下腹托帶、孕婦托腹帶、壓舌板、血

壓計、體溫計、奶瓶消毒鍋、血醣濃度測定器、婦女生理洗淨器、耳塞（聽力保護裝置）、奶瓶、

奶嘴、嬰兒用安撫奶嘴、醫用冰枕、醫用冰袋、醫用熱水袋、避孕用品、吸乳器、吸奶頭器、喂藥

器、醫療用手套、Ｘ光軟片、電子按摩器、口罩、挖耳勺、電子耳溫槍、靜脉曲張用長襪、醫用電

熱氈、矯形用物品。 

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“防溢奶用乳墊”，因屬其他類

別。 

[210] 編號 N.º : N/097142

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 台灣優生股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市五股區五權六路30號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 濕紙巾、嬰兒濕紙巾、包裝紙、面紙、卸妝紙巾、紙巾、衛生紙、嬰兒紙餐巾、紙製餐巾、紙手

帕、紙圍涎（小孩用）、紙圍涎、貼紙、印刷品、幼童教學用品（圖文書籍）、幼童教學用品（練習

簿）、教學用品、水彩、卡通書、學校用品（文具）、卡片、教學教材、照片、書籍、日曆手冊、桌

曆、海報、圖片、紙袋、紙盒、包裝用紙袋或塑膠袋、食品包裝袋、塑膠製品（包裝用）、筆、彩色

筆、橡皮擦、鉛筆盒、紙製旗幟、保鮮膜、尺。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097143

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 台灣優生股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市五股區五權六路30號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 內衣、睡衣、泳裝、襯衫、服裝、肚圍（服裝）、乳罩、紙衣（褲）、外套、運動服、童裝、孕婦裝、

餵乳衣、束腹、嬰兒服、嬰幼童連身衣、嬰兒全套衣、嬰兒口水肩、嬰兒用護手套、嬰兒用護腳

套、（小孩用）非紙製圍涎、嬰兒肚圍（保暖用肚圍）、嬰兒褲（服裝）、初生嬰兒服、雨衣、和

服、新娘頭紗、靴、鞋、鞋子、嬰兒鞋、圍巾、童鞋、頭巾、領帶、圍兜、嬰兒紡織品尿布、肚圍、

帽子、游泳帽、嬰兒用冠帽、幼童用冠帽、襪子、褲襪、絲襪、嬰兒襪、吊褲帶、服飾用手套、腰

帶、服飾用皮帶、綁腿、圍裙、睡眠用眼罩。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097144

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 廈門康索斯網絡技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市軟件園觀日路22號102室E14單元 

 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 : 動畫片；計算機遊戲軟件；可下載的計算機應用軟件；智能手機；平板電腦；3D眼鏡，已錄製的

計算機程序（程序），計算機軟件（已錄製），已錄製的計算機操作程序，便攜式媒體播放器，

手提無線電話，照相機（攝影），便攜計算機，電池，頭戴式耳機，計算機程序（可下載軟件），

商品電子標纖，電子公告牌，攝像機，光學鏡頭，電視機，可視電話，手機帶，數據處理設備，計

算機外圍設備，電池充電器，與計算機連用的打印機。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097145

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 廈門美圖網科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市軟件園二期望海路6號樓302單元 

 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 : 動畫片；計算機遊戲軟件；可下載的計算機應用軟件；智能手機；平板電腦；3D眼鏡，已錄製的

計算機程序（程序），計算機軟件（已錄製），已錄製的計算機操作程序，便攜式媒體播放器，

手提無線電話，照相機（攝影），便攜計算機，電池，頭戴式耳機，計算機程序（可下載軟件），

商品電子標纖，電子公告牌，攝像機，光學鏡頭，電視機，可視電話，手機帶，數據處理設備，計

算機外圍設備，電池充電器，與計算機連用的打印機。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097146

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 廈門美圖網科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市軟件園二期望海路6號樓302單元 
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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 : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放，無線電廣播，無線廣播，信息傳送，移動電話通訊，計算機終端通訊，電子郵件，電子

公告牌服務，提供互聯網聊天室，為電話購物提供電訊渠道，電信信息，計算機輔助信息和圖

像傳達，在線賀卡傳送，光纖通訊，提供在線論壇。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097147

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 廈門美圖網科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市軟件園二期望海路6號樓302單元 

 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 : 軟件運營服務，計算機軟件出租，計算機軟件維護，研究與開發（替他人），包裝設計，託管計

算機站（網站），計算機軟件安裝，提供互聯網搜索引擎，計算機程序複製、計算機系統設計，

計算機編程，服裝設計，計算機硬件設計和開發諮詢，科學實驗室服務，通過網站提供計算機

技術和編程信息，計算機硬件設計和開發諮詢遠程數據備份，電子數據存儲，雲計算。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097149

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY INDUSTRIES, INC.)

 地址 Endereço : 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos; matérias plásticas não processadas em estado primário; adesivos e 

pastas sem ser para fins de papelaria ou para uso doméstico; fertilizantes; ácidos gordos 

superiores; papel diazo; sensibilizadores fotográficos; placas secas fotográficas; reveladores 

fotográficos; pó para flashes; fixadores fotográficos; películas fotográficas não impressiona-

das; produtos químicos para uso fotográfico; papel químico para ensaios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097155

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 新漢威國際投資有限公司

   COMPANHIA DE INVESTIMENTO SAN HON WAI INTERNACIONAL LIMITA-

DA

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場11樓R座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、藍色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097163

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : Onfire Charcoal Sdn. Bhd.

 地址 Endereço : No.66-78, Pusat Suria Permata, Jalan Upper Lanang, 96000 Sibu, Sarawak, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Carvão vegetal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097164

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : 韓長林 

 地址 Endereço : 中國內蒙古呼和浩特市賽罕區西把柵鄉小廠庫倫村澳華城市花園6號樓6單元102室4號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097165

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : 陳金英 

 地址 Endereço : 中國台灣台南市山上區新莊里新庄59號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 空氣調節設備；空氣調節裝置；冷氣機；冷氣設備；冷暖設備和裝置；暖氣裝置；通風設備和裝

置（空氣調節）；冷凍設備和裝置；冰水機；氣體淨化裝置；乾燥設備；加熱裝置；熱水器；水加

熱器（儀器）；太陽能熱水器；電熱水器；煤氣熱水器；沐浴用設備；電爐；爐子（取暖器具）；燃

氣爐；電暖器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097169

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : 加拿大環宇實業有限公司

   WORLD WIDE INDUSTRIES LTD

 地址 Endereço : 加拿大BC省溫哥華市西47街1550

   1550 West 47th Ave Vancouver BC Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營養品；礦物質食品補充劑；醫用營養補充劑；醫用酵母膳

食補充劑；醫用葡萄糖膳食補充劑；醫用卵磷脂膳食補充劑；醫用酪蛋白膳食補充劑；醫用蛋白

質膳食補充劑；醫用小麥胚芽膳食補充劑；醫用蜂王漿膳食補充劑；醫用藻酸鹽膳食補充劑。  

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : 本件立體商標如申請書中之立體圖所示，係為一寬扁形狀之瓶子呈現，瓶子分為瓶頸及頸

身兩部分，瓶身部分中其中一相對之兩側面係呈向內凹乃之弧面曲線，瓶身部分中另一個相對

之兩側面係呈向外內凸出之弧面曲線，如此一來，瓶身部分之側面係呈連續曲折之彎曲弧面而

設計之立體商標。

   其中，商標圖案中之「由虛線線條所構成之瓶頸螺紋」不在專用之列。
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[210] 編號 N.º : N/097170

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : 加拿大環宇實業有限公司

   WORLD WIDE INDUSTRIES LTD

 地址 Endereço : 加拿大BC省溫哥華市西47街1550

   1550 West 47th Ave Vancouver BC Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養液；非醫用營養膏；非醫用營養粉；非醫用營養膠囊；非醫用營養片。  

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : 本件立體商標如申請書中之立體圖所示，係為一寬扁形狀之瓶子呈現，瓶子分為瓶頸及瓶

身兩部分，瓶身部分中其中一相對之兩側面係呈向內凹乃之弧面曲線，瓶身部分中另一個相對

之兩側面係呈向外內凸出之弧面曲線，如此一來，瓶身部分之側面係呈連續曲折之彎曲弧面而

設計之立體商標。

   其中，商標圖案中之「由虛線線條所構成之瓶頸螺紋」不在專用之列。

[210] 編號 N.º : N/097171

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : 洲際酒店集團（亞太）私人有限公司

   INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡維多利亞街230號白沙浮廣場辦公樓13樓13-00號（郵政編碼：188024）

   230 Victoria Street, #13-00 Bugis Junction Towers, Singapore 188024

 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 : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；流動飲食供應；臨時住宿處出租；預訂臨時住所；備辦宴席；旅

館預訂；自助餐館；酒吧服務；假日野營住宿服務；寄宿處預訂；旅游房屋出租；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；非劇院、非電視演

播室用照明設備出租；餐館；飲水機出租；烹飪設備出租；飯店；臨時住所。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/19 15376022 中國 China

[210] 編號 N.º : N/097172

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17
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[730] 申請人 Requerente : NATURALIA SINTESI S.R.L.

 地址 Endereço : Via San Giovanni Valdarno 8, 00138 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; produtos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, den-

tífricos; produtos cosméticos naturais e sintéticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097173

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : Uni-President Enterprises Corp.

 地址 Endereço : No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist.,Tainan City 71001, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá com aromas de sumos de frutos; chá aromatizado com plantúlas de trigo; chá com lei-

te; misturas de chá com leite (à base de chá); saquetas de chá; folhas de chá; bebidas feitas 

de chá; chá; bebidas à base de chá que contenham ou aromatizadas com sumos de frutos ou 

sumos de legumes; bebidas à base de chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097174

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : MerolaGloves s.a.s.

 地址 Endereço : Via dei Giuochi Istmici, 7 I-00135 Roma, 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 : Vestuário, luvas, gravatas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097175

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : John Masters Organics,Inc.

 地址 Endereço : 30852 Huntwood Avenue, Hayward, California 94544, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para a lavagem do cabelo, nomeadamente, champôs para o cabelo, produtos 

amaciadores para o cabelo, produtos para clarear a cor do cabelo, nomeadamente, tintas, 

produtos para os cuidados do couro cabeludo, nomeadamente, cremes de tratamento do 

couro cabeludo não-medicinais, preparações para pentear para aumentar o volume do ca-

belo, suplementos nutricionais para o cabelo, nomeadamente, óleos para amaciar o cabelo, 

gel para o cabelo, produtos colorantes para o cabelo, produtos para melhorar a textura do 

cabelo, nomeadamente, produtos amaciadores do cabelo, produtos de restauração capilar, 

nomeadamente, cremes para o cabelo, champôs de restauração capilar, produtos para dar 

brilho ao cabelo, nomeadamente, pomadas, espumas para a limpeza do rosto, produtos de 

limpeza e esfoliantes para o rosto, cremes para a limpeza do rosto, tónicos hidratantes em 

spray para a pele, sprays para hidratação do rosto e da pele, cremes hidratantes antioxi-

dantes de uso diário para a pele, cremes hidratantes à base de iogurte para a pele para uso 

cosmético, cremes anti-envelhecimento à base de iogurte para o rosto para uso cosmético, 

máscaras para a hidratação da pele, máscaras para a limpeza da pele, geles para o fortale-

cimento da pele à volta dos olhos, sabões, leites para o corpo, produtos para a lavagem do 

corpo, produtos para os cuidados dos lábios e cosméticos para os lábios com efeito calman-

te, nomeadamente, preparações para os cuidados dos lábios e bálsamos para os lábios não 

medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097182

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : 繆樂天

   MIO LOK TIN

 地址 Endereço : 澳門黑沙環龍園騰龍閣15X 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥油，藥酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097184

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17
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[730] 申請人 Requerente : «NATURA SIBERICA» Ltd.

 地址 Endereço : Komnata 18A, Dom 101, UL. Yuzhnobutovskaya, Moscow, 117042, Russia

 國籍 Nacionalidade : 俄羅斯聯邦 Russa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 牙膏；化妝品；皮膚增白霜；皮膚增白磨砂（化妝品）；皮膚增白美容面膜；美容面膜。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097189

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : IMPORTAÇÕES DO OCIDENTE LIMITADA

 地址 Endereço : Estrada Nordeste da Taipa, 54 Jardim Hoi Wan, 16-K, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Importação e exportação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, azul e preto.

[210] 編號 N.º : N/097190

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware de computador; hardware de rede; codificadores/descodificadores (set-top bo-

xes); dispositivos digitais electrónicos para gravação, organização, transmissão, recepção, 

manipulação, leitura e revisão de ficheiros de texto, dados, imagens, áudio e vídeo; softwa-

re informático para uso na organização, transmissão, recepção, manipulação, leitura e revi-

são de ficheiros de texto, dados, imagens, áudio e vídeo; hardware de computador e softwa-

re informático para a reprodução, processamento e streaming de áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia; hardware de computador e software informático para o controlo de operações 

de dispositivos de áudio e vídeo para visualização, pesquisa e/ou leitura de ficheiros áudio, 

vídeo, televisão, filmes, fotografias e outras imagens digitais, e outros conteúdos multimé-

dia.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097206

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097212

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 文錦豪 

 地址 Endereço : 香港上環文咸西街24號南北行大廈1/F A室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品及藥用之營養食品及保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097213

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 文錦豪 

 地址 Endereço : 香港上環文咸西街24號南北行大廈1/F A室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品及藥用之營養食品及保健食品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097214

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 尊業旅運（香港）有限公司

   POWER EMPIRE INVESTMENTS LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍荔枝角青山道485號九龍廣場9樓

   9/F Kowloon Plaza, No. 485 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Hong 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。

   Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097215

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 尊業旅運（香港）有限公司

   POWER EMPIRE INVESTMENTS LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍荔枝角青山道485號九龍廣場9樓

   9/F Kowloon Plaza, No. 485 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。

   Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097216

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 尊業旅運（香港）有限公司

   POWER EMPIRE INVESTMENTS LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍荔枝角青山道485號九龍廣場9樓

   9/F Kowloon Plaza, No. 485 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。

   Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097217

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 尊業旅運（香港）有限公司

   POWER EMPIRE INVESTMENTS LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍荔枝角青山道485號九龍廣場9樓

   9/F Kowloon Plaza, No. 485 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Hong 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。

   Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097218

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 尊業旅運（香港）有限公司

   POWER EMPIRE INVESTMENTS LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍荔枝角青山道485號九龍廣場9樓

   9/F Kowloon Plaza, No. 485 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。

   Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097219

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 尊業旅運（香港）有限公司

   POWER EMPIRE INVESTMENTS LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍荔枝角青山道485號九龍廣場9樓

   9/F Kowloon Plaza, No. 485 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Hong Kong

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



N.º 20 — 20-5-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9227

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。

   Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097224

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 港珠澳站（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門東方明珠街海天居第4座地下P座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，箱子及旅行袋，手袋。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097225

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 港珠澳站（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門東方明珠街海天居第4座地下P座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097226

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : IKEMA MASASHI

 地址 Endereço : 澳門教師里13昌發大廈4樓B 
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色（Pantone 1779），黃色（Pantone 109），白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097227

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : WeHealth Limited

 地址 Endereço : Rm 1108, 11/F, Metro Loft, 38 Kwai Hei St., Kwai Chung, N.T., Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Óleos de corpo, óleos essenciais, cremes, loções, sabões, sabonetes, champôs, condiciona-

dores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097228

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : WeHealth Limited

 地址 Endereço : Rm 1108, 11/F, Metro Loft, 38 Kwai Hei St., Kwai Chung, N.T., Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vitaminas, suplementos alimentares minerais, suplementos dietéticos de enzimas, probióti-

cos, ervas medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097229

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : WeHealth Limited

 地址 Endereço : Rm 1108, 11/F, Metro Loft, 38 Kwai Hei St., Kwai Chung, N.T., Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Óleos comestíveis, nozes com sabores; frutas secas; vegetais secos; pós de nozes, leite e 

produtos lácteos, aperitivos (snack food) à base de frutas.

[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 «grãos, pós de grãos», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/097230

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : WeHealth Limited

 地址 Endereço : Rm 1108, 11/F, Metro Loft, 38 Kwai Hei St., Kwai Chung, N.T., Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não-alcoólicas, extractos de fruta não alcoólicos, bebidas de sumo de fruta não-

-alcoólicos, sumo de fruta, bebidas de sumo de vegetais, bebidas de grãos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097231

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho em grandes armazéns; venda a retalho de vestuário, sapatos, 

jóias, ferramentas, aparelhos eléctricos, utensílios domésticos, alimentos, produtos medici-

nais e farmacêuticos, brinquedos, jogos, artigos de brincar, artigos de papelaria e mobiliá-

rio; consultadoria profissional de negócios; pesquisas e estudos de marketing; fornecimento 

de informações comerciais e de negócios; agências de importação/exportação; reprodução 

de documentos; serviços de promoção de passeios turísticos; gestão de negócios; adminis-

tração de negócios; gestão de centros comerciais; gestão de grandes armazéns, lojas de con-

veniência e lojas de venda a retalho; aluguer de máquinas e equipamentos para escritórios; 

serviços de promoção, todos fornecidos on-line a partir de uma base de dados ou uma rede 

informática mundial (Internet) (incluindo websites); compilação de anúncios para utiliza-

ção como páginas da web numa rede informática mundial (Internet); serviços de informa-

ção de negócios, todos fornecidos on-line a partir de um banco de dados de computador 

ou uma rede informática mundial (Internet); difusão de publicidade para terceiros através 

de uma rede de comunicações electrónica on-line; serviços de compras a partir de casa por 
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meio de uma rede informática mundial; estudos de mercado; serviços de leilões; análise 

de preço de custo; aluguer de espaços publicitários; promoção de vendas para terceiros; 

distribuição de amostras; serviços de grandes armazéns de venda a retalho on-line; lojas de 

conveniência de venda a retalho; lojas de conveniência de venda a retalho on-line; serviços 

informatizados de encomendas on-line para produtos generalizados e produtos de consu-

mo geral; fornecimento de um directório de informações comerciais on-line; fornecimento 

de um guia de publicidade pesquisável on-line para os produtos e serviços de outros forne-

cedores on-line; processamento de bases de dados informáticas; gestão de bases de dados; 

compilação e aluguer de listas de endereços; investigação de negócios; serviços de admi-

nistração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; tudo incluído na 

classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097232

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

 地址 Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Prestação de financiamento para empréstimos; desconto de títulos (notas); subscrição de 

títulos; serviços de agência de seguros não-vida; leasing de edifícios; fornecimento de in-

formações de construções e terrenos; avaliação de obras de arte; exploração de lotarias; 

investigações de crédito de empresas; serviços de agência fiscal; angariação de fundos de 

beneficência; garantias para dívidas; aceitação de letras; aquisição e transferência de cré-

ditos monetários; venda de letras hipotecárias; serviços de pagamento sub-rogado para os 

utilizadores de cartões de crédito; serviços de pagamento sub-rogado para utilizadores de 

empréstimos a prestações; serviços de cartões de crédito; serviços de captação de depósi-

tos; serviços de hipoteca; serviços de caixa automático; factoring de dívidas; serviços de 

seguros e de corretagem de seguros para aluguer de longa duração de veículos; serviços de 

hipoteca sobre carros; serviços de financiamento de alugueres de longa duração; serviços 

de corretagem e de subscrição de seguros de vida; regularização de indeminizações de se-

guros não-vida; subscrição de seguros de não-vida; serviços actuariais de seguros; gestão 

imobiliária; serviços de agências ou de corretagem para serviços de leasing, de aluguer, de 

estimativa e de avaliação de propriedades imobiliárias, terrenos e edifícios; prestação de 

serviços de informação relacionados com leasing e avaliações de edifícios e de terrenos; 

serviços financeiros; serviços bancários; serviços de seguros; disponibilização de linhas de 

crédito; processamento de pagamentos, tudo fornecido on-line através da Internet e/ou de 

uma base de dados informática e/ou quiosques multimédia e/ou dispositivos informáticos 

e/ou caixas automáticas; serviços de cartões pré-pagos; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097233

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 廖振雷

   LIU Chun Lui

 地址 Endereço : 香港九龍青山道338號順利商業大廈9/F C室

   Blk C 9/F Shun Lee Comm Bldg 338 Castle Peak Rd KL Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；實業經營；實業管理；辦公事務；消防安全設備零售；消防安全設備批發；進出口貿易。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097234

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 廖振雷

   LIU Chun Lui

 地址 Endereço : 香港九龍青山道338號順利商業大廈9/F C室

   Blk C 9/F Shun Lee Comm Bldg 338 Castle Peak Rd KL Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築；修理；安裝服務；消防安全設備安裝服務；消防安全設備檢查及修理服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097235

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 南光百貨有限公司 

 地址 Endereço : 澳門北京街8號怡珍閣地下及1樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；餐廳；自助餐廳；備辦宴席；酒吧。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、白色、金色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/097236

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 三井日本料理有限公司 

 地址 Endereço : 澳門北京街8號怡珍閣2樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；餐廳；自助餐廳；備辦宴席；咖啡館；酒吧。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097241

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : 金福道煙草（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E第一國際商業中心17樓03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 : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097242

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/19

[730] 申請人 Requerente : 譚偉傑 

 地址 Endereço : 澳門得勝馬路8-10號江都花園7/H 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色，紅色，黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/097243

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/19

[730] 申請人 Requerente : 廣州視源電子科技股份有限公司

   Guangzhou Shiyuan Electronics Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市科學城科珠路192號

   No. 192, Kezhu Road, Guangzhou Science Park, Guangzhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；計算機軟件（已錄製）；計算機外圍設備；計算機遊戲軟件；平板電腦；電子記事器；電

子公告牌；導航儀器；智能手機；電池充電器；揚聲器音箱；視頻顯示屏；遙控裝置；電池；視聽

教學儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097247

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/19

[730] 申請人 Requerente : 金春善

   JIN CHUNSHAN

 地址 Endereço : 澳門氹仔美景花園第5座24樓O室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築，修理，安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097248

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/19

[730] 申請人 Requerente : INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

 地址 Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos destas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de im-

prensa; artigos para encadernação; fotografia; papelaria; adesivos (matérias colantes) para 

papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e 

artigos de escritório (excepto móveis); materiais de instrução e de ensino (excepto apare-

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

prensa; estereótipos («clichés»); objectos de arte gravados; caixas feitas de cartão ou papel; 

padrões para a confecção de vestuário e para costura; toalhetes de papel para remover a 

maquilhagem; estojos de «stencil»; etiquetas, não têxteis; toalhas de mesa em papel; guar-

danapos de mesa de papel; fraldas (descartáveis) para bebés em papel e celulose; fraldas-
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-calças para bebés (fraldas-calças) em papel e celulose (descartáveis); lenços de papel; es-

tojos para canetas; porta-cheques; estojos para escrita (conjuntos); telas para aplicação de 

tinta para máquinas de reprodução de documentos; sacos (envelopes, bolsas) de papel ou 

plástico, para embalagem; giz para alfaiates; toalhas de papel para o rosto; caixas de pape-

lão para chapéus; papel e tela de desenho; tecidos para encadernação de livros; telas para 

pintura; toalhas de papel para as mãos; álbuns; almanaques; acessórios para etiquetagem 

manual; encadernadores para folhas soltas; arquivadores para documentos; instrumentos e 

materiais de escrita; autocolantes (decalcomanias); calendários; cartazes; pastas para docu-

mentos; catálogos; cromos; conjuntos de desenho; jornais; periódicos; revistas (periódicas); 

livros; litografias; papel de embrulho; papel higiénico; pisa-papéis; bases para copos de cer-

veja; marcadores de livros; cerra-livros; tintas; tinteiros; babetes de papel; materiais de de-

senho; impressões gráficas; artigos escolares (papelaria); ardósias para escrever; livros de 

banda desenhada; bandejas para separar e contar dinheiro; desenhos de bordados (padrões); 

sacos para lixo de papel ou de plástico; mapas geográficos; globos terrestres; humidificado-

res (artigos de escritório); matérias plásticas para modelagem; projectos, planos; «stencils» 

(papelaria); rótulos de papel ou cartão; cartões; cartas, gráficos; letras de aço e canetas de 

aço («steel letters and steel pens»); aguarelas (pinturas); distribuidores de fita adesiva; fitas 

e faixas adesivas para fins de papelaria ou uso doméstico; autocolantes (papelaria); faixas 

para charutos; arquivos (artigos de escritório); barro para modelar; tabelas de cálculo; ta-

belas aritméticas; papel para forrar armários e gavetas (perfumado ou não); modelos para 

arquitectos; atlas; estandartes e bandeiras (de papel); bilhetes; blocos (papelaria); esferas 

para canetas esferográficas; sacos para cozinhar no microndas; apagadores para quadros de 

escrever; apagadores de borracha; produtos para apagar; invólucros e envelopes de cartão 

ou papel para garrafas; cavaletes para pintores; livros de música; lápis de carvão; papel de 

escrita; cartazes publicitários de papel ou cartão; folhetos; varetas de tinta («ink sticks»); 

cera para modelagem, não para fins dentários; ceras vedantes; pioneses («drawing pins»), 

pioneses («thumbtacks»); laços e fitas de papel; fitas de tinta para impressoras de computa-

dores; fitas para máquinas de escrever; porta-clips (artigos de escritório); caixas para selos 

para papelaria (artigos de escritório); compassos para desenho; ganchos ou molas para 

escritório; corta-papéis (artigos de escritório); cadernos; livros para escrita ou desenho; 

quadros (pinturas) emoldurados ou sem moldura; dedaleiras (artigos de escritório); artigos 

para encadernações; telas gomadas para fins de papelaria; almofadas para carimbos; blo-

cos de tinta; esquadros (réguas); brasões (sinetes de papel); cartões de felicitações; papéis 

de filtro; coberturas (papelaria), suportes para fotografias (papelaria); borrachas, elásticos 

para escritório; agrafadores (papelaria); molas para papéis; folhas de papel (papelaria); 

afiadores de lápis; suportes para lápis; papel luminescente; paletas para pintores; papel pra-

teado; papel encerado; pasta para modelagem; perfuradores para escritório; pincéis para 

pintores; rolos para pintores de casas; mata-borrões; envelopes (papelaria); publicações; 

rosários; secantes; envelopes (papelaria).

[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 «aquários de interior («indoor aquaria»)», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/097249

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/19

[730] 申請人 Requerente : INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
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 地址 Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e desporto não compreendidos noutras classes; de-

corações para árvores de Natal; equipamento para pescas; canas de pescar; máscaras de 

Carnaval e de teatro, casas de bonecas; cintos de segurança para alpinistas; artigos para 

festas, danças, («party favours»); luvas para jogos; luvas de basebol; luvas de boxe; luvas de 

esgrima; luvas de golfe; marionetas; jogos automáticos sem ser os concebidos para serem 

accionados com moedas nem os que são utilizados somente com receptores de televisão; 

aparelhos para exercícios corporais (musculação); árvores de Natal de matérias sintéti-

cas; câmaras-de-ar para bolas de jogar; cotoveleiras e joelheiras (artigos de desporto); 

papagaios; guizos [brinquedos]; caleidoscópios; cavalos-de-baloiço; jogos de construção; 

máquinas de jogos automáticos pré-pagamento; jogos de cartas; ursos de peluche; bone-

cas; vestuário para bonecas; pistolas de ar [brinquedos]; jogos de xadrez; nadadeiras para 

nadar; jogos de anel; suportes para árvores de Natal; implementas para tiro de arco; piadas 

práticas («practical jokes») [novidades]; balões de brincar; bolas para jogos; biberões para 

bonecas; blocos de construção [brinquedos]; «body boards»); jogo da laranjinha [jogos]; 

bicicletas estacionárias de exercício; sacos de golfe, com ou sem rodas; camas para bonecas; 

berlindes para jogos; redes para borboletas; baloiços; copos para dados; jogo de damas [jo-

gos]; tabuleiros para jogos de damas; dardos; discos para desportos; discos voadores [brin-

quedos]; dominós; fichas [disco] para jogos; esquis; sacos especialmente desenhados para 

esquis e pranchas de surf; mesas para futebol interior; aparelhos para ginástica; jogos de 

ferradura; bastões para hóquei; bolas de sabão [brinquedos]; jogos de tabuleiro; brinquedos 

para animais domésticos; modelos de veículos a escala; «skateboards»; mobiles [brinque-

dos]; «paintballs» [munição para revolveres de «paintball»] [aparelho de desporto]; tacos 

de golfe; jogos da laranjinha; mesas de bilhar; botas de patinagem com junção de patins; 

patins em linha; patins para o gelo; patins; «scooters» [brinquedos]; brinquedos de peluche; 

piões [brinquedos]; «pinatas»; piscinas [artigos de brinquedo]; «punching bags»; puzzles; 

aparelhos para truques («conjuring apparatus»); raquetes para jogos; jogos de sala; pran-

chas de surf; pranchas de vela; tabuleiros de xadrez; fisgas [artigos de desporto] escorregas 

[brinquedos]; pranchas de salto [artigos de desporto]; trenós [artigos de desporto]; veículos 

de brinquedos; veículos telecomandados de brinquedo; volantes («shuttlecocks»).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097250

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/19

[730] 申請人 Requerente : UMF Honey Association Inc

 地址 Endereço : c/- Buddle Findlay, Level 18 PriceWaterhouseCoopers Tower, 188 Quay Street, Auckland 

1010, 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 : Produtos e preparações terapêuticas e dietéticas; suplementos vitamínicos e minerais; pro-

dutos e preparações para os cuidados da pele (para fins medicinais); chá medicinal; bebidas 

terapêuticas, incluindo chás, tónicos e infusões; bebidas e infusões medicinais; drageias, 



9236 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2015 年 5 月 20 日

pastilhas, comprimidos e cápsulas antimicrobianas e anti-sépticas; loções, compostos, ge-

les, tinturas e pomadas para utilização oral ou tópica; produtos e preparações veterinárias; 

todos os produtos supracitados feitos a partir de ou contendo produtos apícolas, incluindo 

mel, mel Manuka, própolis, geleia real, pólen, veneno de abelha e cera de abelha; veneno 

de abelha; geleia real para fins medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097251

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/19

[730] 申請人 Requerente : UMF Honey Association Inc

 地址 Endereço : c/- Buddle Findlay, Level 18 PriceWaterhouseCoopers Tower, 188 Quay Street, Auckland 

1010, 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 : Produtos e preparações apícolas para o consumo humano, incluindo mel, mel Manuka, pró-

polis, geleia real e pólen.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097252

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/19

[730] 申請人 Requerente : UMF Honey Association Inc

 地址 Endereço : c/- Buddle Findlay, Level 18 PriceWaterhouseCoopers Tower, 188 Quay Street, Auckland 

1010, 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 : Produtos e preparações terapêuticas e dietéticas; suplementos vitamínicos e minerais; pro-

dutos e preparações para os cuidados da pele (para fins medicinais); chá medicinal; bebidas 

terapêuticas, incluindo chás, tónicos e infusões; bebidas e infusões medicinais; drageias, 

pastilhas, comprimidos e cápsulas antimicrobianas e anti-sépticas; loções, compostos, ge-

les, tinturas e pomadas para utilização oral ou tópica; produtos e preparações veterinárias; 

todos os produtos supracitados feitos a partir de ou contendo produtos apícolas, incluindo 

mel, mel Manuka, própolis, geleia real, pólen, veneno de abelha e cera de abelha; veneno 

de abelha; geleia real para fins medicinais.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta e amarela conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097253

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/19

[730] 申請人 Requerente : UMF Honey Association Inc

 地址 Endereço : c/- Buddle Findlay, Level 18 PriceWaterhouseCoopers Tower, 188 Quay Street, Auckland 

1010, 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 : Produtos e preparações apícolas para o consumo humano, incluindo mel, mel Manuka, pró-

polis, geleia real e pólen.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta e amarela conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097259

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/19

[730] 申請人 Requerente : 徐其蓓 

 地址 Endereço : Est. de Cacilhas 89 Edf. Hoi Fu Garden 18/F Macau

 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/097263

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom
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 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumes, água-de-toilette; água-de-colónia; pó de talco, para toilette; preparações 

para o banho, não para uso medicinal; sais de banho, não para uso medicinal; toalhetes 

impregnados com loções cosméticas; sabonetes; cremes cosméticos; leite de amêndoa para 

fins cosméticos; loções para fins cosméticos; preparações cosméticas para os cuidados da 

pele; cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos; leites, geles e óleos para 

bronzear e preparações para depois da exposição solar (cosméticos); preparações para o 

corpo e para os cuidados de beleza; produtos de maquilhagem; champôs; loções para os 

cabelos; geles, mousses e bálsamos e produtos sob a forma de aerossol para pentear e para 

os cuidados dos cabelos; lacas para os cabelos; preparações de coloração e de descoloração 

do cabelo; preparações para o encaracolamento e a ondulação permanente do cabelo; óleos 

essenciais; preparações não medicinais para a aplicação, condicionamento e cuidados do 

cabelo, couro cabeludo, pele e unhas; sabões; águas-de-colónia; águas-de-toilette; óleos 

essenciais e à base de ervas; cosméticos; produtos de toilette não medicinais; sprays para o 

cabelo; preparações para uso no banho ou duche; óleos, geles, cremes e espumas de banho 

e duche; máscaras para o rosto e para o corpo; esfoliantes para o rosto e para o corpo; pro-

dutos para a lavagem do rosto; produtos para a limpeza e hidratação da pele; produtos para 

tonificar a pele; produtos hidratantes da pele; cremes e geles para as imperfeições da pele; 

desodorizantes; vernizes para as unhas; batons; delineadores para os olhos; preparações 

para uso antes de barbear e depois de barbear; sabões para barbear; cremes para barbear; 

geles para barbear; preparações para depois de barbear; preparações para antes de barbe-

ar; talcos; dentífricos; pastas para os dentes; produtos de higiene pessoal; preparações de 

toilette para os animais; óleos essenciais e extractos aromáticos; produtos abrasivos; prepa-

rações para limpar e perfumar; cera para alfaiates e sapateiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097264

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Lunetas e óculos; óculos de sol; óculos de correcção e óculos; óculos de protecção e óculos; 

lentes de contacto; lentes para lunetas e para óculos; armações para óculos; armações para 

óculos de correcção; estojos para óculos; estojos para óculos de sol; cordões para óculos; 

cordões, faixas, correntes para óculos e dispositivos para fixarem a posição de lunetas, 

óculos de sol e óculos; clipes para óculos de sol; «pince-nez»; estojos para «pince-nez»; cor-

rentes para «pince-nez»; cordões para «pince-nez»; correntes para lunetas; armações para 

lunetas; cordões para lunetas; lunetas; cordões para óculos de sol; armações para óculos de 

sol; correntes para óculos de sol; binóculos; óculos de protecção; óculos de protecção para 

desporto; peças e acessórios para os produtos acima mencionados; aplicações de software 
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descarregáveis para computador; aplicações de software para computador, descarregáveis; 

aplicações de software descarregáveis destinadas aos dispositivos electrónicos portáteis, 

assistentes digitais pessoais (PDA), telemóveis, leitores de MP3, e computadores «laptops»; 

estojos de transporte, capas, invólucros, coberturas de protecção para dispositivos elec-

trónicos portáteis, assistentes digitais pessoais (PDA), telemóveis, leitores de MP3, e com-

putadores «laptops»; correias de pôr ao pescoço para telemóveis; bases para telemóveis; 

telefones; telemóveis; assistentes digitais pessoais (PDA); computadores; leitores de MP3; 

software para jogos de computador; software de computador; programas de computador; 

transmissores para telecomunicações; dispositivos e aparelhos electrónicos de telecomuni-

cações para a transmissão, a exibição, a recepção, o armazenamento, o descarregamento e 

o registo das informações electrónicas e/ou dos conteúdos de multimédia, incluindo vídeos 

e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, imagens e/ou toques para 

telemóveis; conteúdos gravados; equipamento audiovisual e de tecnologia da informação; 

imanes, magnetizadores e desmagnetizadores; aparelhos, instrumentos e cabos de elec-

tricidade; dispositivos ópticos, aumentadores e correctores; dispositivos de segurança, de 

protecção, de defesa e de sinalização; equipamento de mergulho; dispositivos de navega-

ção, orientação, rastreamento, marcação e cartografia; instrumentos de medição, detecção 

e monitorização, indicadores e controladores; aparelhos de investigação científica e de la-

boratório, aparelhos e simuladores de ensino; e peças e acessórios para todos os produtos 

atrás referidos, incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097265

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados; ligas de metais preciosos; pedras semipre-

ciosas; pedras preciosas; relojoaria e outros instrumentos cronométricos; relógios, relógios 

de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria; peças e acessórios para todos os ar-

tigos atrás referidos; relógios despertadores; pulseiras; broches; colares; brincos; correntes; 

molas de gravatas; alfinetes de gravata; berloques; botões de punho; diamantes; artigos de 

joalharia de diamantes; pérolas; artigos de joalharia de pérolas; artigos de joalharia feitos 

com pedras preciosas; ornamentos de metais preciosos; alfinetes ornamentais; estojos para 

artigos de joalharia; estojos para relógios; porta-chaves; medalhas; pulseiras para relógios 

de pulso; correntes para relógios; pedras preciosas, pérolas e metais preciosos e suas imi-

tações; instrumentos de relojoaria; outros artigos de metais preciosos e pedras preciosas, 

e suas imitações nomeadamente, estátuas e estatuetas, feitos ou revestidos com metais ou 

pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, ornamentos, feitos ou revesti-

dos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, moedas e 

fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-chaves (bugigangas ou berloques); caixas 

para artigos de joalharia e caixas para relógios; e peças e acessórios para todos os produtos 

atrás referidos, incluídos nesta classe.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097266

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; malas de mão; estojos de viagem; artigos de bagagem; sacos 

multiuso; mochilas; sacos escolares; sacos de praia; sacos de viagem; malas de viagem; baús; 

mochilas de campismo; sacos de campismo; peles; peles (com pêlo); coleiras para animais; 

capas para animais; caixas de couro ou cartão-couro; pastas diplomáticas; carteiras de bol-

so; bolsas e pastas escolares; estojos para chaves; pastas para documentos; bastões; estojos 

para cartões; sacos a tiracolo de couro; chapéus-de-sol; porta-moedas; bolsas; mochilas 

com duas alças; bolsas a tiracolo; sacos para compras; sacos de transporte; baús de viagem; 

maletas; estojos de toilette, não preenchidos; chapéus-de-chuva; capas para chapéus-de-

-chuva; guarda-sóis; bengalas; punhos para bengalas; bengalas-assento; chicotes, arreios 

e selaria; sacos para artigos de toilette; mochilas; sacos de cintura; sacos para desporto; 

sacos de lazer; porta-músicas; sacolas; estojos para produtos de beleza; porta-fatos, porta-

-camisas e porta-vestidos; estojos para gravatas; estojos para cartões de crédito e porta-

-cartões de crédito; cintos de couro; estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção de 

transporte em couro para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, 

telemóveis, leitores de MP3, e computadores portáteis; correias de pescoço em couro (não 

guarnecidas) para telemóveis e leitores de MP3; invólucros em couro; faixas de couro; ves-

tuário para animais de estimação; correias em couro; trelas de couro; revestimentos para 

móveis em couro; caixas de couro para chapéus; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; ben-

galas; artigos de bagagem, sacos, carteiras e outras bolsas de transporte; peles e couros; 

selaria, chicotes e vestuário para animais; e peças e acessórios para todos os produtos atrás 

referidos, incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097267

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



N.º 20 — 20-5-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9241

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado; chapelaria; botas; vestuário pronto-a-vestir; borzeguins; sapatos; tacões 

de calçado; chinelos; chinelos de banho, sandálias; sapatilhas; sapatos de praia; calçado 

para desporto; sapatos para corrida; botas para escalada; botas para desporto; peúgas; «ho-

siery»; collants; chapéus; bandanas; bonés (chapelaria); boinas; lenços de cabeça e pescoço; 

luvas (vestuário); mitenes; cintos (como artigos de vestuário); camisas; t-shirts; pólos; cami-

sas de desporto; calças; calças de ganga; calções; calções de desporto; vestuário para nata-

ção; calções de banho; fatos de banho; bikinis, roupa interior; lingerie; corpetes (lingerie); 

roupões de banho; fatos de treino; artigos de vestuário exterior; casacos; jaquetas; parkas; 

casacos para esqui; vestuário impermeável; casacos e jaquetas impermeáveis e de protec-

ção contra intempéries; vestuário de esqui; vestuário de praia; fatos; camisolas e cardigãs; 

vestuário de malha; perneiras; gravatas; pijamas; coletes; faixas para a cabeça (vestuário); 

faixas para os pulsos; vestuário de homem; vestuário de senhora; vestuário de criança; 

vestuário interior; vestuário para homens, senhoras, crianças e bebés; calças largas; saias; 

charpas; «jerseys»; blusas; vestidos; batas; vestidos clássicos; vestuário para dormir; rou-

pões; camisolas; bibes; meias; tapa-orelhas; gravatas; smokings; coletes; saias escocesas; 

xailes; blazers; fatos-macaco; máscaras para dormir; cintos para dinheiro; aventais; vestidos 

de casamento; vestidos de gala para casamentos; vestidos para damas de honor; vestidos 

de gala para damas de honor; punhos de vestuário; boas; estolas de pele; vestuário para 

desportos de Inverno; vestuário para corrida, caminhada; escalada, campismo e ciclismo; 

capuzes; lenços de bolso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097268

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços retalhistas relacionados com a venda de sabões, perfumes, água-de-toilette, água-

-de-colónia, pó de talco, para toilette, preparações para o banho, não para uso medicinal, 

sais de banho, não para uso medicinal, toalhetes impregnados com loções cosméticas, sa-

bonetes, cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos, leites, géis e óleos 

para bronzeamento da pele, e produtos pós-solares (cosméticos), preparações para os cui-

dados de beleza e do corpo, produtos de maquilhagem, champôs, loções, géis, espumas e 

bálsamos para o cabelo e produtos em forma de aerossóis para pentear e para os cuidados 

dos cabelos, lacas para o cabelo, preparações para pintar e preparações para descolorar o 

cabelo, preparações para o encaracolamento e a ondulação permanente do cabelo, óleos 

essenciais, preparações não medicinais para a aplicação em condicionamento e cuidados 

dos cabelos, couro cabeludo, pele e unhas, sabões, águas-de-colónia, águas-de-toilette, óle-

os essenciais e à base de ervas, cosméticos, produtos de higiene não-medicinais, sprays 

para o cabelo, preparações para uso no banho ou duche, óleos, géis, cremes, loções e espu-

mas para o banho e duche, máscaras para o rosto e para o corpo, esfoliantes para o rosto e 
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para o corpo, produtos de lavagem para o rosto, produtos de limpeza e hidratantes para a 

pele, produtos tonificantes para a pele, produtos hidratantes para a pele, cremes e géis para 

imperfeições da pele, desodorizantes, verniz para as unhas, batons, delineadores de olhos, 

preparações para antes de barbear e para depois de barbear, sabões para barbear, cremes 

de barbear, géis de barbear, preparações para depois de barbear, preparações para antes de 

barbear, pó de talco, produtos de higiene pessoal, dentífricos, pastas de dentes, produtos 

de higiene pessoal, preparações de toilette para os animais, óleos essenciais e extractos 

aromáticos, produtos abrasivos, preparações para limpar e perfumar, cera para alfaiates e 

sapateiros, lunetas e óculos, óculos de sol, óculos e lunetas de correcção, lunetas e óculos 

de protecção, lentes de contacto, lentes para lunetas e óculos, armações para óculos, arma-

ções de correcção, estojos para óculos, estojos para óculos de sol, cordões para óculos, cor-

dões, fitas, correntes e dispositivos de retenção da posição de lunetas, óculos de sol e ócu-

los, óculos de sol «clip on», pince-nez, estojos para pince-nez, correntes para pince-nez, 

cordões para pince-nez, correntes para óculos, armações de óculos, cordões de óculos, 

óculos, cordões de óculos de sol, armações de óculos de sol, correntes de óculos de sol, bi-

nóculos, óculos de protecção, óculos de protecção para desporto, peças e acessórios para 

todos os produtos atrás referidos, aplicações de software descarregáveis para computado-

res, aplicações de software para computadores, descarregáveis, aplicações de software des-

carregáveis para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemó-

veis, leitores de MP3 e computadores portáteis, estojos, invólucros, recipientes e capas de 

protecção para transporte para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes digitais pes-

soais, telemóveis, leitores de MP3 e computadores portáteis, correias de pescoço para tele-

móveis, suportes para telemóveis, telefones, telemóveis, assistentes pessoais digitais, com-

putadores, leitores de MP3, software electrónico para jogos de computador, software de 

computador, programas de computador, transmissores de telecomunicações, aparelhos e 

instrumentos de telecomunicações electrónicos para a transmissão, exibição, recepção, ar-

mazenamento, descarregamento e gravação de informações electrónicas e / ou conteúdos 

de média, incluindo vídeos e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, 

imagens e / ou toques de telemóvel, metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados, ligas 

de metais preciosos, pedras semipreciosas, pedras preciosas, relojoaria e outros instrumen-

tos cronométricos, relógios, relógios de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria, 

peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos, relógios despertadores, pulseiras, 

broches, colares, brincos, correntes, molas de gravatas, alfinetes de gravata, berloques, bo-

tões de punho, diamantes, artigos de joalharia de diamantes, pérolas, artigos de joalharia 

de pérolas, artigos de joalharia feitos com pedras preciosas, ornamentos de metais precio-

sos, alfinetes ornamentais, estojos para artigos de joalharia, estojos para relógios, porta-

-chaves, medalhas, pulseiras para relógios de pulso, correntes para relógios, pedras precio-

sas, pérolas e metais preciosos e suas imitações, instrumentos de relojoaria, estátuas e esta-

tuetas, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação 

dos mesmos, ornamentos, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipre-

ciosas, ou imitação dos mesmos, moedas e fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-

-chaves (bugigangas ou berloques), caixas para artigos de joalharia e caixas para relógios, 

couro e imitações de couro, malas de mão, estojos de viagem, artigos de bagagem, sacos 

multiuso, mochilas, sacos escolares, sacos de praia, sacos de viagem, malas de viagem, 

baús, mochilas de campismo, sacos de campismo, peles, peles (com pêlo), coleiras para ani-

mais, capas para animais, caixas de couro ou cartão-couro, pastas diplomáticas, carteiras 

de bolso, bolsas e pastas escolares, estojos para chaves, pastas para documentos, bastões, 

estojos para cartões, sacos a tiracolo de couro, chapéus-de-sol, porta-moedas, bolsas, mo-

chilas com duas alças, bolsas a tiracolo, sacos para compras, sacos de transporte, baús de 

viagem, maletas, estojos de toilette, não preenchidos, chapéus-de-chuva, capas para cha-
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péus-de-chuva, guarda-sóis, bengalas, punhos para bengalas, bengalas-assento, chicotes, 

arreios e selaria, sacos para artigos de toilette, mochilas, sacos de cintura, sacos para des-

porto, sacos de lazer, porta-músicas, sacolas, estojos para produtos de beleza, porta-fatos, 

porta-camisas e porta-vestidos, estojos para gravatas, estojos para cartões de crédito e por-

ta-cartões de crédito, cintos de couro, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção 

de transporte em couro para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digi-

tais, telemóveis, leitores de MP3, e computadores portáteis, correias de pescoço em couro 

(não guarnecidas) para telemóveis e leitores de MP3, invólucros em couro, faixas de couro, 

vestuário para animais de estimação, correias em couro, trelas de couro, revestimentos 

para móveis em couro, caixas de couro para chapéus, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, 

bengalas, artigos de bagagem, sacos, carteiras e outras bolsas de transporte, peles e couros, 

selaria, chicotes e vestuário para animais, vestuário, calçado, chapelaria, botas, vestuário 

pronto-a-vestir, borzeguins, sapatos, tacões de calçado, chinelos, chinelos de banho, sandá-

lias, sapatilhas, sapatos de praia, calçado para desporto, sapatos para corrida, botas para 

escalada, botas para desporto, peúgas, «hosiery», collants, chapéus, bandanas, bonés (cha-

pelaria), boinas, lenços de cabeça e pescoço, luvas (vestuário), mitenes, cintos (como arti-

gos de vestuário), camisas, t-shirts, pólos, camisas de desporto, calças, calças de ganga, cal-

ções, calções de desporto, vestuário para natação, calções de banho, fatos de banho, biki-

nis, roupa interior, lingerie, corpetes (lingerie), roupões de banho, fatos de treino, artigos 

de vestuário exterior, casacos, jaquetas, parkas, casacos para esqui, vestuário impermeável, 

casacos e jaquetas impermeáveis e de protecção contra intempéries, vestuário de esqui, 

vestuário de praia, fatos, camisolas e cardigãs, vestuário de malha, perneiras, gravatas, pi-

jamas, coletes, faixas para a cabeça (vestuário), faixas para os pulsos, vestuário de homem, 

vestuário de senhora, vestuário de criança, vestuário interior, vestuário para homens, se-

nhoras, crianças e bebés, calças largas, saias, charpas, «jerseys», blusas, vestidos, batas, 

vestidos clássicos, vestuário para dormir, roupões, camisolas, bibes, meias, tapa-orelhas, 

gravatas, smokings, coletes, saias escocesas, xailes, blazers, fatos-macaco, máscaras para 

dormir, cintos para dinheiro, aventais, vestidos de casamento, vestidos de gala para casa-

mentos, vestidos para damas de honor, vestidos de gala para damas de honor, punhos de 

vestuário, boas, estolas de pele, vestuário para desportos de Inverno, vestuário para corri-

da, caminhada, escalada, campismo e ciclismo, capuzes, lenços de bolso; serviços de venda 

a retalho em linha de sabões, perfumes, água-de-toilette, água-de-colónia, pó de talco, 

para toilette, preparações para o banho, não para uso medicinal, sais de banho, não para 

uso medicinal, toalhetes impregnados com loções cosméticas, sabonetes, cremes, leites, lo-

ções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos, leites, géis e óleos para bronzeamento da pele, 

e produtos pós-solares (cosméticos), preparações para os cuidados de beleza e do corpo, 

produtos de maquilhagem, champôs, loções, géis, espumas e bálsamos para o cabelo e pro-

dutos em forma de aerossóis para pentear e para os cuidados dos cabelos, lacas para o ca-

belo, preparações para pintar e preparações para descolorar o cabelo, preparações para o 

encaracolamento e a ondulação permanente do cabelo, óleos essenciais, preparações não 

medicinais para a aplicação em condicionamento e cuidados dos cabelos, couro cabeludo, 

pele e unhas, sabões, águas-de-colónia, águas de toilette, óleos essenciais e à base de ervas, 

cosméticos, produtos de higiene não-medicinais, sprays para o cabelo, preparações para 

uso no banho ou duche, óleos, géis, cremes, loções e espumas para o banho e duche, másca-

ras para o rosto e para o corpo, esfoliantes para o rosto e para o corpo, produtos de lava-

gem para o rosto, produtos de limpeza e hidratantes para a pele, produtos tonificantes para 

a pele, produtos hidratantes para a pele, cremes e géis para imperfeições da pele, desodori-

zantes, verniz para as unhas, batons, delineadores de olhos, preparações para antes de bar-

bear e para depois de barbear, sabões para barbear, cremes de barbear, géis de barbear, 

preparações para depois de barbear, preparações para antes de barbear, pó de talco, pro-
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dutos de higiene pessoal, dentífricos, pastas de dentes, produtos de higiene pessoal, prepa-

rações de toilette para os animais, óleos essenciais e extractos aromáticos, produtos abrasi-

vos, preparações para limpar e perfumar, cera para alfaiates e sapateiros, lunetas e óculos, 

óculos de sol, óculos e lunetas de correcção, lunetas e óculos de protecção, lentes de con-

tacto, lentes para lunetas e óculos, armações para óculos, armações de correcção, estojos 

para óculos, estojos para óculos de sol, cordões para óculos, cordões, fitas, correntes e dis-

positivos de retenção da posição de lunetas, óculos de sol e óculos, óculos de sol «clip on», 

pince-nez, estojos para pince-nez, correntes para pince-nez, cordões para pince-nez, cor-

rentes para óculos, armações de óculos, cordões de óculos, óculos, cordões de óculos de 

sol, armações de óculos de sol, correntes de óculos de sol, binóculos, óculos de protecção, 

óculos de protecção para desporto, peças e acessórios para todos os produtos atrás referi-

dos, aplicações de software descarregáveis para computadores, aplicações de software para 

computadores, descarregáveis, aplicações de software descarregáveis para dispositivos por-

táteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemóveis, leitores de MP3 e computado-

res portáteis, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção para transporte para dis-

positivos portáteis electrónicos, assistentes digitais pessoais, telemóveis, leitores de MP3 e 

computadores portáteis, correias de pescoço para telemóveis, suportes para telemóveis, te-

lefones, telemóveis, assistentes pessoais digitais, computadores, leitores de MP3, software 

electrónico para jogos de computador, software de computador, programas de computador, 

transmissores de telecomunicações, aparelhos e instrumentos de telecomunicações electró-

nicos para a transmissão, exibição, recepção, armazenamento, descarregamento e gravação 

de informações electrónicas e/ou conteúdos de média, incluindo vídeos e filmes, programas 

de televisão, jogos de computador, música, imagens e/ou toques de telemóvel, metais pre-

ciosos, em bruto ou semitrabalhados, ligas de metais preciosos, pedras semipreciosas, pe-

dras preciosas, relojoaria e outros instrumentos cronométricos, relógios, relógios de mesa 

ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria, peças e acessórios para todos os artigos atrás 

referidos, relógios despertadores, pulseiras, broches, colares, brincos, correntes, molas de 

gravatas, alfinetes de gravata, berloques, botões de punho, diamantes, artigos de joalharia 

de diamantes, pérolas, artigos de joalharia de pérolas, artigos de joalharia feitos com pe-

dras preciosas, ornamentos de metais preciosos, alfinetes ornamentais, estojos para artigos 

de joalharia, estojos para relógios, porta-chaves, medalhas, pulseiras para relógios de pul-

so, correntes para relógios, pedras preciosas, pérolas e metais preciosos e suas imitações, 

instrumentos de relojoaria, estátuas e estatuetas, feitos ou revestidos com metais ou pedras 

preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, ornamentos, feitos ou revestidos com 

metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, moedas e fichas, 

obras de arte em metais preciosos, porta-chaves (bugigangas ou berloques), caixas para ar-

tigos de joalharia e caixas para relógios, couro e imitações de couro, malas de mão, estojos 

de viagem, artigos de bagagem, sacos multiuso, mochilas, sacos escolares, sacos de praia, 

sacos de viagem, malas de viagem, baús, mochilas de campismo, sacos de campismo, peles, 

peles (com pêlo), coleiras para animais, capas para animais, caixas de couro ou cartão-cou-

ro, pastas diplomáticas, carteiras de bolso, bolsas e pastas escolares, estojos para chaves, 

pastas para documentos, bastões, estojos para cartões, sacos a tiracolo de couro, chapéus-

-de-sol, porta-moedas, bolsas, mochilas com duas alças, bolsas a tiracolo, sacos para com-

pras, sacos de transporte, baús de viagem, maletas, estojos de toilette, não preenchidos, 

chapéus-de-chuva, capas para chapéus-de-chuva, guarda-sóis, bengalas, punhos para ben-

galas, bengalas-assento, chicotes, arreios e selaria, sacos para artigos de toilette, mochilas, 

sacos de cintura, sacos para desporto, sacos de lazer, porta-músicas, sacolas, estojos para 

produtos de beleza, porta-fatos, porta-camisas e porta-vestidos, estojos para gravatas, esto-

jos para cartões de crédito e porta-cartões de crédito, cintos de couro, estojos, invólucros, 

recipientes e capas de protecção de transporte em couro para dispositivos portáteis electró-
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nicos, assistentes pessoais digitais, telemóveis, leitores de MP3, e computadores portáteis, 

correias de pescoço em couro (não guarnecidas) para telemóveis e leitores de MP3, invólu-

cros em couro, faixas de couro, vestuário para animais de estimação, correias em couro, 

trelas de couro, revestimentos para móveis em couro, caixas de couro para chapéus, cha-

péus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, artigos de bagagem, sacos, carteiras e outras 

bolsas de transporte, peles e couros, selaria, chicotes e vestuário para animais, vestuário, 

calçado, chapelaria, botas, vestuário pronto-a-vestir, borzeguins, sapatos, tacões de calça-

do, chinelos, chinelos de banho, sandálias, sapatilhas, sapatos de praia, calçado para des-

porto, sapatos para corrida, botas para escalada, botas para desporto, peúgas, «hosiery», 

collants, chapéus, bandanas, bonés (chapelaria), boinas, lenços de cabeça e pescoço, luvas 

(vestuário), mitenes, cintos (como artigos de vestuário), camisas, t-shirts, pólos, camisas de 

desporto, calças, calças de ganga, calções, calções de desporto, vestuário para natação, cal-

ções de banho, fatos de banho, bikinis, roupa interior, lingerie, corpetes (lingerie), roupões 

de banho, fatos de treino, artigos de vestuário exterior, casacos, jaquetas, parkas, casacos 

para esqui, vestuário impermeável, casacos e jaquetas impermeáveis e de protecção contra 

intempéries, vestuário de esqui, vestuário de praia, fatos, camisolas e cardigãs, vestuário 

de malha, perneiras, gravatas, pijamas, coletes, faixas para a cabeça (vestuário), faixas para 

os pulsos, vestuário de homem, vestuário de senhora, vestuário de criança, vestuário inte-

rior, vestuário para homens, senhoras, crianças e bebés, calças largas, saias, charpas, «jer-

seys», blusas, vestidos, batas, vestidos clássicos, vestuário para dormir, roupões, camisolas, 

bibes, meias, tapa-orelhas, gravatas, smokings, coletes, saias escocesas, xailes, blazers, fa-

tos-macaco, máscaras para dormir, cintos para dinheiro, aventais, vestidos de casamento, 

vestidos de gala para casamentos, vestidos para damas de honor, vestidos de gala para da-

mas de honor, punhos de vestuário, boas, estolas de pele, vestuário para desportos de In-

verno, vestuário para corrida, caminhada, escalada, campismo e ciclismo, capuzes, lenços 

de bolso; serviços de armazéns de venda a retalho de sabões, perfumes, água-de-toilette, 

água-de-colónia, pó de talco, para toilette, preparações para o banho, não para uso medici-

nal, sais de banho, não para uso medicinal, toalhetes impregnados com loções cosméticas, 

sabonetes, cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos, leites, géis e óleos 

para bronzeamento da pele, e produtos pós-solares (cosméticos), preparações para os cui-

dados de beleza e do corpo, produtos de maquilhagem, champôs, loções, géis, espumas e 

bálsamos para o cabelo e produtos em forma de aerossóis para pentear e para os cuidados 

dos cabelos, lacas para o cabelo, preparações para pintar e preparações para descolorar o 

cabelo, preparações para o encaracolamento e a ondulação permanente do cabelo, óleos 

essenciais, preparações não medicinais para a aplicação em condicionamento e cuidados 

dos cabelos, couro cabeludo, pele e unhas, sabões, águas-de-colónia, águas de toilette, óle-

os essenciais e à base de ervas, cosméticos, produtos de higiene não-medicinais, sprays 

para o cabelo, preparações para uso no banho ou duche, óleos, géis, cremes, loções e espu-

mas para o banho e duche, máscaras para o rosto e para o corpo, esfoliantes para o rosto e 

para o corpo, produtos de lavagem para o rosto, produtos de limpeza e hidratantes para a 

pele, produtos tonificantes para a pele, produtos hidratantes para a pele, cremes e géis para 

imperfeições da pele, desodorizantes, verniz para as unhas, batons, delineadores de olhos, 

preparações para antes de barbear e para depois de barbear, sabões para barbear, cremes 

de barbear, géis de barbear, preparações para depois de barbear, preparações para antes de 

barbear, pó de talco, produtos de higiene pessoal, dentífricos, pastas de dentes, produtos 

de higiene pessoal, preparações de toilette para os animais, óleos essenciais e extractos 

aromáticos, produtos abrasivos, preparações para limpar e perfumar, cera para alfaiates e 

sapateiros, lunetas e óculos, óculos de sol, óculos e lunetas de correcção, lunetas e óculos 

de protecção, lentes de contacto, lentes para lunetas e óculos, armações para óculos, arma-

ções de correcção, estojos para óculos, estojos para óculos de sol, cordões para óculos, cor-
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dões, fitas, correntes e dispositivos de retenção da posição de lunetas, óculos de sol e ócu-

los, óculos de sol «clip on», pince-nez, estojos para pince-nez, correntes para pince-nez, 

cordões para pince-nez, correntes para óculos, armações de óculos, cordões de óculos, 

óculos, cordões de óculos de sol, armações de óculos de sol, correntes de óculos de sol, bi-

nóculos, óculos de protecção, óculos de protecção para desporto, peças e acessórios para 

todos os produtos atrás referidos, aplicações de software descarregáveis para computado-

res, aplicações de software para computadores, descarregáveis, aplicações de software des-

carregáveis para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemó-

veis, leitores de MP3 e computadores portáteis, estojos, invólucros, recipientes e capas de 

protecção para transporte para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes digitais pes-

soais, telemóveis, leitores de MP3 e computadores portáteis, correias de pescoço para tele-

móveis, suportes para telemóveis, telefones, telemóveis, assistentes pessoais digitais, com-

putadores, leitores de MP3, software electrónico para jogos de computador, software de 

computador, programas de computador, transmissores de telecomunicações, aparelhos e 

instrumentos de telecomunicações electrónicos para a transmissão, exibição, recepção, ar-

mazenamento, descarregamento e gravação de informações electrónicas e/ou conteúdos de 

média, incluindo vídeos e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, 

imagens e/ou toques de telemóvel, metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados, ligas de 

metais preciosos, pedras semipreciosas, pedras preciosas, relojoaria e outros instrumentos 

cronométricos, relógios, relógios de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria, pe-

ças e acessórios para todos os artigos atrás referidos, relógios despertadores, pulseiras, 

broches, colares, brincos, correntes, molas de gravatas, alfinetes de gravata, berloques, bo-

tões de punho, diamantes, artigos de joalharia de diamantes, pérolas, artigos de joalharia 

de pérolas, artigos de joalharia feitos com pedras preciosas, ornamentos de metais precio-

sos, alfinetes ornamentais, estojos para artigos de joalharia, estojos para relógios, porta-

-chaves, medalhas, pulseiras para relógios de pulso, correntes para relógios, pedras precio-

sas, pérolas e metais preciosos e suas imitações, instrumentos de relojoaria, estátuas e esta-

tuetas, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação 

dos mesmos, ornamentos, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipre-

ciosas, ou imitação dos mesmos, moedas e fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-

-chaves (bugigangas ou berloques), caixas para artigos de joalharia e caixas para relógios, 

couro e imitações de couro, malas de mão, estojos de viagem, artigos de bagagem, sacos 

multiuso, mochilas, sacos escolares, sacos de praia, sacos de viagem, malas de viagem, 

baús, mochilas de campismo, sacos de campismo, peles, peles (com pêlo), coleiras para ani-

mais, capas para animais, caixas de couro ou cartão-couro, pastas diplomáticas, carteiras 

de bolso, bolsas e pastas escolares, estojos para chaves, pastas para documentos, bastões, 

estojos para cartões, sacos a tiracolo de couro, chapéus-de-sol, porta-moedas, bolsas, mo-

chilas com duas alças, bolsas a tiracolo, sacos para compras, sacos de transporte, baús de 

viagem, maletas, estojos de toilette, não preenchidos, chapéus-de-chuva, capas para cha-

péus-de-chuva, guarda-sóis, bengalas, punhos para bengalas, bengalas-assento, chicotes, 

arreios e selaria, sacos para artigos de toilette, mochilas, sacos de cintura, sacos para des-

porto, sacos de lazer, porta-músicas, sacolas, estojos para produtos de beleza, porta-fatos, 

porta-camisas e porta-vestidos, estojos para gravatas, estojos para cartões de crédito e por-

ta-cartões de crédito, cintos de couro, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção 

de transporte em couro para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digi-

tais, telemóveis, leitores de MP3, e computadores portáteis, correias de pescoço em couro 

(não guarnecidas) para telemóveis e leitores de MP3, invólucros em couro, faixas de couro, 

vestuário para animais de estimação, correias em couro, trelas de couro, revestimentos 

para móveis em couro, caixas de couro para chapéus, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, 

bengalas, artigos de bagagem, sacos, carteiras e outras bolsas de transporte, peles e couros, 
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selaria, chicotes e vestuário para animais, vestuário, calçado, chapelaria, botas, vestuário 

pronto-a-vestir, borzeguins, sapatos, tacões de calçado, chinelos, chinelos de banho, sandá-

lias, sapatilhas, sapatos de praia, calçado para desporto, sapatos para corrida, botas para 

escalada, botas para desporto, peúgas, «hosiery», collants, chapéus, bandanas, bonés (cha-

pelaria), boinas, lenços de cabeça e pescoço, luvas (vestuário), mitenes, cintos (como arti-

gos de vestuário), camisas, t-shirts, pólos, camisas de desporto, calças, calças de ganga, cal-

ções, calções de desporto, vestuário para natação, calções de banho, fatos de banho, biki-

nis, roupa interior, lingerie, corpetes (lingerie), roupões de banho, fatos de treino, artigos 

de vestuário exterior, casacos, jaquetas, parkas, casacos para esqui, vestuário impermeável, 

casacos e jaquetas impermeáveis e de protecção contra intempéries, vestuário de esqui, 

vestuário de praia, fatos, camisolas e cardigãs, vestuário de malha, perneiras, gravatas, pi-

jamas, coletes, faixas para a cabeça (vestuário), faixas para os pulsos, vestuário de homem, 

vestuário de senhora, vestuário de criança, vestuário interior, vestuário para homens, se-

nhoras, crianças e bebés, calças largas, saias, charpas, «jerseys», blusas, vestidos, batas, 

vestidos clássicos, vestuário para dormir, roupões, camisolas, bibes, meias, tapa-orelhas, 

gravatas, smokings, coletes, saias escocesas, xailes, blazers, fatos-macaco, máscaras para 

dormir, cintos para dinheiro, aventais, vestidos de casamento, vestidos de gala para casa-

mentos, vestidos para damas de honor, vestidos de gala para damas de honor, punhos de 

vestuário, boas, estolas de pele, vestuário para desportos de Inverno, vestuário para corri-

da, caminhada, escalada, campismo e ciclismo, capuzes, lenços de bolso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097269

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : JTB Corp.

 地址 Endereço : 2-3-11 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-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 : Software de aplicação; programas de computador para o processamento de dados; trans-

missores [telecomunicações]; programas de jogos de vídeo de consumo; circuitos electróni-

cos e CD-ROMs gravados com programas para máquinas de jogos portáteis com ecrãs de 

cristais líquidos; discos acústicos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagens 

descarregáveis; software de computador, gravado; discos e fitas de vídeo gravadas; publica-

ções electrónicas, descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097270

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : JTB Corp.
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 地址 Endereço : 2-3-11 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Toalhas de mão higiénicas em papel; toalhetes de papel; guardanapos de papel; toalhas de 

mão de papel; lenços de papel; papel e cartão; material escolar [artigos de papelaria]; en-

velopes; estojos de escrita [artigos de papelaria]; fitas auto-adesivas [artigos de papelaria]; 

artigos de papelaria; revistas de temas gerais; livros; mapas geográficos; diários; panfletos; 

postais ilustrados; partituras; catálogos; horários impressos; jornais; livros de música; bole-

tins informativos; produtos de impressão; pinturas e obras de caligrafia; fotografias de ima-

gens processadas; fotografias em forma de painel; suportes para fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097271

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : JTB Corp.

 地址 Endereço : 2-3-11 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação de computadores; software como serviço [SaaS]; fornecimento de programas 

de computador; aluguer de espaço de memória em servidores de websites de redes sociais; 

hospedagem de recursos Web em linha para terceiros; pesquisa no domínio da protecção 

ambiental.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097272

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : JTB Corp.

 地址 Endereço : 2-3-11 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-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 : Software de aplicação; programas de computador para o processamento de dados; trans-

missores [telecomunicações]; programas de jogos de vídeo de consumo; circuitos electróni-

cos e CD-ROMs gravados com programas para máquinas de jogos portáteis com ecrãs de 

cristais líquidos; discos acústicos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagens 

descarregáveis; software de computador, gravado; discos e fitas de vídeo gravadas; publica-

ções electrónicas, descarregáveis.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097273

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : JTB Corp.

 地址 Endereço : 2-3-11 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Toalhas de mão higiénicas em papel; toalhetes de papel; guardanapos de papel; toalhas de 

mão de papel; lenços de papel; papel e cartão; material escolar [artigos de papelaria]; en-

velopes; estojos de escrita [artigos de papelaria]; fitas auto-adesivas [artigos de papelaria]; 

artigos de papelaria; revistas de temas gerais; livros; mapas geográficos; diários; panfletos; 

postais ilustrados; partituras; catálogos; horários impressos; jornais; livros de música; bole-

tins informativos; produtos de impressão; pinturas e obras de caligrafia; fotografias de ima-

gens processadas; fotografias em forma de painel; suportes para fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097274

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : JTB Corp.

 地址 Endereço : 2-3-11 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Programação de computadores; software como serviço [SaaS]; fornecimento de programas 

de computador; aluguer de espaço de memória em servidores de websites de redes sociais; 

hospedagem de recursos Web em linha para terceiros; pesquisa no domínio da protecção 

ambiental.

[540] 商標 Marca : 



9250 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2015 年 5 月 20 日

[210] 編號 N.º : N/097276

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

 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 : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; peças sobres-

salentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097277

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

 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 : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; peças sobres-

salentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097278

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

 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 : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; peças sobres-

salentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097279

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

 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 : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; peças sobres-

salentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097280

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

 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 : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; peças sobres-

salentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097281

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; ligas de metais preciosos; instrumentos de relojoaria; relógios; instru-

mentos cronométricos; cronógrafos (relógios), cronómetros; aparelhos para cronometra-

gem de provas desportivas (cronómetros); relógios de mesa e de parede; mecanismos para 

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

relógios; componentes para relógios e relógios de mesa e de parede; fivelas para pulseiras 

de relógios; coroas para relógios; caixas para relógios (componentes); molas de relógios; 

mostradores para relógios de mesa e de parede e relojoaria; ponteiros para relógios; vidros 

para relógios; peças e acessórios para relógios; estojos para relógios e relógios de mesa e de 

parede; estojos para a exibição de relógios (apresentação); caixas para relógios; caixas para 

relógios de mesa e de parede; pedras preciosas; pedras semipreciosas; diamantes; imitações 

de pedras preciosas; artigos de joalharia; artigos de bijuteria semipreciosos; ornamentos 

de joalharia; artigos de bijutaria; estojos para jóias [cofres]; caixas de joalharia; estojos de 

joalharia em metais preciosos; alfinetes de gravata; botões de punho; porta-chaves; caixas 

para botões de punho; caixas para alfinetes de gravata; caixas para porta-chaves (cofres); 

estojos para a exibição de jóias, botões de punho e alfinetes de gravata; caixas e estojos de 

apresentação adaptados a conter e a transportar relógios; estojos de apresentação e estojos 

adaptados a conter e a transportar artigos de joalharia; estojos de apresentação e estojos 

adaptados a conter e a transportar botões de punho, alfinetes de gravata e porta-chaves.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097282

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; cartão; artigos de cartão; instrumentos de escrita; canetas de tinta permanente; 

porta-lápis; canetas [artigos de escritório]; canetas de aço; lápis; porta-canetas; porta-mi-

nas; caixas para canetas; estojos de escrita [sets]; materiais de escrita; molas para dinheiro; 

abre-cartas [cortadores] [artigos de escritório]; papel de escrita; calendários; produtos de 

impressão; materiais de ensino [excepto aparelhos]; manuais [manuais]; catálogos; folhetos; 

revistas [periódicos]; panfletos; prospectos; cadernos de notas; cadernos para escrita ou 

desenho; boletins; jornais; periódicos; livros; álbuns; cartazes; letreiros de papel ou cartão; 

cartazes publicitários de papel ou cartão; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou plástico, 

para embalagem; papel de embalagem; fitas de papel; caixas de cartão ou de papel; carac-

teres de impressão; publicações impressas; representações gráficas; reproduções gráficas; 

estampas gráficas; gravuras; fotografias [impressas]; suportes para fotografias; blocos [arti-

gos de papelaria]; blocos de escrita; rótulos, não em matérias têxteis; artigos de papelaria; 

pastas de arquivo para documentos [artigos de papelaria]; envelopes [artigos de papelaria]; 

porta-documentos [artigos de papelaria]; pastas de arquivo [artigos de escritório]; ganchos 

para canetas; marcadores para livros; clipes para papel; selos [sinetes]; capas para papéis; 

cartões de felicitações.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097283

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : OLIP ITALIA S.P.A.

 地址 Endereço : Via Confine, 13, Fraz. Colà, Lazise (VR), 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 : Vestuário, calçado, chapelaria; sandálias; sapatos; sapatos de ginástica; botins; botas; ta-

mancos; faixas para vestir; cintos [vestuário].

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097285

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : 華麗男士禮服有限公司

   LUXE TUXEDO LIMITED

 地址 Endereço : G/F, 44 Kimberley Road, 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 : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類之皮革及人造皮革製品，動物皮、獸皮；行李箱及旅行袋；傘及遮陽

傘；手杖；鞭、馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097286

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : 華麗男士禮服有限公司

   LUXE TUXEDO LIMITED

 地址 Endereço : G/F, 44 Kimberley Road, 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 : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 婚紗，晚禮服和禮服，燕尾服，西裝，西褲，襯衫，大衣，服裝，夾克，領帶，制服，連衣裙，短

褲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097287

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : 華麗男士禮服有限公司

   LUXE TUXEDO LIMITED

 地址 Endereço : G/F, 44 Kimberley Road, 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 : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 婚紗、晚禮服、禮服、燕尾服、西裝、西褲、襯衫、大衣、服裝、夾克、領帶、制服、連衣裙、短褲

的零售批發服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097288

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : 偉圖運動用品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環斜路33號信毅花園B舖地下 

 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 : 12

[511] 產品 Produtos : 自行車，自行車方向指示器，自行車支架，自行車鏈條，自行車把，自行車把手，自行車輪胎，自

行車車胎，自行車殺車，自行車擋泥板，自行車輪圈，自行車鋼圈，自行車輪緣，自行車曲柄，自

行車發動機，自行車轉穀，自行車打氣筒，自行車幅條，自行車輪輻，自行車轉輪，自行車踏板，

自行車座，自行車鈴腳踏車響鈴報警系統，自行車鈴，自行車護衣裝置，車行車鞍座，機動自行

車，自行車內胎，自行車車架，自行車座套，自行車無管輪胎。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色及紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097289

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : 偉圖運動用品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環斜路33號信毅花園B舖地下 

 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 : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽子，襪，褲子，騎自行車服裝，外套，手套，運動衫，鞋，運動鞋，T恤衫。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色及紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097290

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20
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[730] 申請人 Requerente : 偉圖運動用品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環斜路33號信毅花園B舖地下 

 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 : 37

[511] 服務 Serviços : 修理，安裝服務，自行車維修及安裝。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色及紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097292

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

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

 地址 Endereço : 6-9-15, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes; restaurantes para fornecimento de cozinha Yakitori estilo Japonês; serviços 

para fornecimento de comidas e bebidas na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097295

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : STUDIO 46 S.R.L.

 地址 Endereço : Via Bravi, 51 Padova, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Goma para lavagem de roupa; preparados para lavagem de roupa; tira-nódoas; preparados 

para limpeza; preparados para remover ferrugem; champôs para carpete; pó para polimen-

to; esmeril; pedra-pomes; preparados para polimento; preparados para triturar; cera de 

alfaiates; perfumes; água de toilette; desodorizante e antitranspirantes para uso pessoal; 

preparados para perfumar o ar; incenso; mistura de pétalas de flores secas (potpourris) 

(fragrâncias); aromatizantes para bolo (óleos essenciais); artigos de perfumaria; óleos 

essenciais para uso pessoal; geraniol; óleos essenciais de limão; hena (tinta cosmética); 

sabonetes; sabonetes para a pele; gel para o duche; espuma para o banho; óleos de banho; 

pérolas perfumadas para o banho; sais de banho não medicinais; preparados para o banho, 

sem ser para fins médicos; loções para o banho; bálsamos para barbear; cremes para barbe-

ar; sabonetes para barbear; loções para depois de barbear; sombras para os olhos; cosmé-
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ticos; lápis cosméticos; base de maquilhagem; pó para a cara; pó de talco; carmins; batons; 

estojos para batons; rímel; creme para limpeza da pele; loções para limpeza da pele; cremes 

para protecção solar; loções para o cabelo para redução de celulite para fins cosméticos; 

preparados cosméticos para emagrecer; vernizes para as unhas; máscaras de beleza; esfo-

liantes intensos de limpeza para o rosto; cremes para o rosto; cremes para o corpo; loções 

para o corpo; graxa para sapatos; cera para sapatos; cremes para couro; preparados para 

branqueamento de couro; champôs para animais de estimação; cosméticos para animais; 

champôs para o cabelo; lacas para o cabelo; loções para o cabelo; produtos para remover 

cor do cabelo; preparados para esticar o cabelo; produtos colorantes para o cabelo; produ-

tos para lavagem do cabelo; produtos para aclarar o cabelo; amaciadores de cabelo; prepa-

rados para ondulação permanente; espumas e geleias para penteados; hidratantes; elixir 

(produtos para enxaguar a boca não medicinal); produtos para a lavagem da boca, sem ser 

para fins médicos; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097296

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : 捷能廚具設備有限公司 

 地址 Endereço : 澳門畢仕達大馬路26-54B中福商業中心8樓G室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 商用電磁爐具產品及其配件。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色及綠色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/097297

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : 捷能廚具設備有限公司 

 地址 Endereço : 澳門畢仕達大馬路26-54B中福商業中心8樓G室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 商用電磁爐具產品及其配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097298

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20



N.º 20 — 20-5-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9257

[730] 申請人 Requerente : Nata, Lda

 地址 Endereço : Av. Olímpica no. 568, Edif. Va Nam, 3F, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, pastelaria e padaria, cacau, açúcar, sucedâneos do café, farinha e preparações feitas 

de cereais, pão, pastelaria e confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097305

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : 鐘東蓮 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街亨達大廈第一座428號5樓J 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 加工過的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，白色，土黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097306

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : 華潤雪花啤酒（遼寧）有限公司

   CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國遼寧瀋陽市蘇家屯區雪蓮街159號

   No. 159 Xuelian Street, Sujiatun District, Shenyang 110101, Liaoning, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒 。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097307

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : 華潤雪花啤酒（遼寧）有限公司

   CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國遼寧瀋陽市蘇家屯區雪蓮街159號

   No. 159 Xuelian Street, Sujiatun District, Shenyang 110101, Liaoning, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒 。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097316

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : 澳門海外莊園橄欖油紅酒進出口有限公司 

 地址 Endereço : 澳門亞美打街7號地下泉美樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097317

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : 李振星 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環永寧街海景園第二座四樓P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 : 
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[210] 編號 N.º : N/097318

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : 李振星 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環永寧街海景園第二座四樓P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/097320

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : 牛盛飲食集團有限公司

   GYU SHENG CATERING GROUP LIMITED

 地址 Endereço : Unit 4301-8, 43/F One Midtown, 11 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, NT, Hong 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 : 備辦宴席；餐廳；自助餐廳；酒吧；飯店；快餐館；咖啡館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097321

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Lentes para óculos, armações para óculos e óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097322

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23
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[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas; pérolas; botões de pu-

nho; molas para gravata; anéis; pulseiras; brincos; colares; alfinetes de peito; amuletos; ar-

golas para chaves em metais preciosos; guarda-jóias; caixas em metais preciosos; relojoaria 

e instrumentos cronométricos; relógios; cronómetros; mecanismos para relógios; relógios 

de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de mesa; estojos para relógios; brace-

letes para relógios; correntes e molas para relógios ou vidros para relógios; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); armações para relógios de parede e 

relojoaria; fivelas para cintos feitos de metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097323

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Instrumentos de escrita, lápis e canetas incluindo aqueles feitos de metal precioso, suportes 

para dinheiro e molas para dinheiro incluindo aqueles feitos de metal precioso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097324

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Produtos feitos de couro ou de imitações de couro incluindo malas de viagem, estojos de 

viagem, sacos de mão, porta-moedas e carteiras, boldriés de couro.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097325

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Cintos (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097326

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097327

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : HOUSE OF THREE, LIMITED

 地址 Endereço : Unit 2306, 9 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de comidas e bebidas; cafés, serviços de fornecimento de refeições; restau-

rantes; serviços de snack-bar; serviços de banquetes; serviços de salas de chá; serviços de 

salas de cocktails.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097331

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : 白象食品股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國河南新鄭市薛店鎮工貿開發區 

 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 : 方便麵；掛麵；麵條；咖啡；茶；茶飲料；糖；蜂蜜；穀類製品；米果；豆粉；穀粉製食品；冰淇淋；

調味品；醋；酵母；食用芳香劑；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；食用預製穀蛋白。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097332

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : 珠海市億方農林科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市橫琴鎮上村145號樓103單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 玉米；辣椒（植物）；活家禽；新鮮水果；新鮮黃瓜；新鮮蔬菜；新鮮南瓜；新鮮韭蔥；新鮮豌豆；

新鮮菠菜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097333

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : 烏氊帽酒業有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省安吉縣孝豐鎮天賦路55號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精），燒酒，米酒，烈酒（飲料），清酒，蒸煮提取物（利口酒和烈酒），白酒，酒精飲料

（啤酒除外），黃酒，葡萄酒。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097337

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[730] 申請人 Requerente : 深圳市龍崗區坪地中心明利食品廠 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區坪地鎮中心上輋村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 腐竹；豆奶（牛奶替代品）；罐裝水果；醃製水果；醃製蔬菜；蛋；食用油脂；果凍；精製堅果仁；

豆腐製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097338

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[730] 申請人 Requerente : 深圳市龍崗區坪地中心明利食品廠 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區坪地鎮中心上輋村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 腐竹；豆奶（牛奶替代品）；罐裝水果；醃製水果；醃製蔬菜；蛋；食用油脂；果凍；精製堅果仁；

豆腐製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097339

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[730] 申請人 Requerente : J.LINDEBERG IP HK LIMITED

 地址 Endereço : 19/F, Seaview Commercial Building, 21-24 Connaught Road West, Hong 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；漂白水；清潔製劑；玻璃砂布；香料；成套化妝用品；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；空

氣芳香劑。  



9264 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2015 年 5 月 20 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097340

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[730] 申請人 Requerente : J.LINDEBERG IP HK LIMITED

 地址 Endereço : 19/F, Seaview Commercial Building, 21-24 Connaught Road West, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；計算器袋（套）；鼠標墊；衣裙下擺貼邊標示器；裁縫用尺；電話機；錄音器具；耳塞

機；攝影器具包；電暖衣（防事故）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097341

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[730] 申請人 Requerente : J.LINDEBERG IP HK LIMITED

 地址 Endereço : 19/F, Seaview Commercial Building, 21-24 Connaught Road West, Hong 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 : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；貴重金屬盒；小飾物（首飾）；袖口鏈扣；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾

物）；胸針（首飾）；領帶夾；人造珠寶；錶；精密記時器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097342

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[730] 申請人 Requerente : J.LINDEBERG IP HK LIMITED

 地址 Endereço : 19/F, Seaview Commercial Building, 21-24 Connaught Road West, Hong 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 : 動物皮；裘皮；半加工或未加工皮革；皮製帶子；小皮夾；皮製家具套；鑰匙盒（皮製）；手提

包；錢包；傘；手杖；馬鞍。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097343

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

   Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited

 地址 Endereço : 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區

   Shengle Economic Zone, Helingeer County, Huhhot, Inner Mongolia, People’s Republic 

of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；巧克力飲料；含牛奶的巧克力飲料；麥乳精；可可飲料；糖果；糖；牛奶硬塊糖（糖

果）；巧克力；蜂蜜；蛋糕；甜食；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；含澱粉食品；

穀類製品；麵粉製品；食用澱粉；醬油；冰淇淋；天然或人造冰；小吃用冰；刨冰（冰）；食用冰；

冰淇淋粉；凍酸奶（冰凍甜點）；冰淇淋（可食用冰）凝結劑；食用冰粉；冰棍；冰糕；冰磚；茶；

茶飲料；調味品；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；攪稠奶油製劑；杏仁膏；芝麻糊；米粉

糊；食用麵筋；豆粉；豆漿；豆漿精；豆汁。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097344

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[730] 申請人 Requerente : 安徽古井貢酒股份有限公司

   Anhui Gujing Distillery Company Limited

 地址 Endereço : 中國安徽省亳州市古井鎮

   Gujing Town, Bozhou City, Anhui Province, R.P.China

 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 : 白酒；葡萄酒；酒精飲料（啤酒除外）；雞尾酒；朗姆酒；伏特加酒；威士忌；米酒；果酒（含酒

精）；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/097345

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[730] 申請人 Requerente : SUNCO LUGGAGE CO., LTD.

 地址 Endereço : 18-4, Terada, Maeguma, Nagakute-shi, Aichi, 480-1102, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Pastas para documentos, mochilas, malas para viagem, malas, sacos para campistas, sacos 

para alpinistas, sacos para desporto, pastas, sacos de vestuário para viagens, sacos de mão, 

sacos de lona, sacos de viagem, baús de viagem, baús (malas de viagem).
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e preto.

[210] 編號 N.º : N/097346

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[730] 申請人 Requerente : SUNCO LUGGAGE CO., LTD.

 地址 Endereço : 18-4, Terada, Maeguma, Nagakute-shi, Aichi, 480-1102, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Pastas para documentos, mochilas, malas para viagem, malas, sacos para campistas, sacos 

para alpinistas, sacos para desporto, pastas, sacos de vestuário para viagens, sacos de mão, 

sacos de lona, sacos de viagem, baús de viagem, baús (malas de viagem).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e preto.

[210] 編號 N.º : N/097350

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[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 

joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito 

(artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos para relógios, 

ponteiros de relógios (relógios de parede 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 : 

[210] 編號 N.º : N/097351

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[730] 申請人 Requerente : Suntory Beverage & Food Limited

 地址 Endereço : 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja com sabor a limão; bebidas refrescantes com sabor a limão contendo vitamina C; 

bebidas refrescantes com sabor a limão; bebidas carbonatadas com sabor a limão contendo 

vitamina C; bebidas carbonatadas com sabor a limão; sumos de frutos com sabor a limão; 

água mineral com sabor a limão; xaropes e pós com sabor a limão para o fabrico de bebidas 

refrescantes; sumos de legumes com sabor a limão; extractos de lúpulo com sabor de limão 

para o fabrico de cerveja; bebidas de soro de leite com sabor a limão.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097352

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[730] 申請人 Requerente : Hewlett-Packard Development Company, L.P.

 地址 Endereço : 11445 Compaq Center Drive West Houston, Texas 77070, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware de computador, servidores de computadores, servidores de rede, software e pe-

riféricos de computador; hardware de redes de computadores, sistemas de armazenamento 

de dados de computador compostos de unidades de processamento central para o processa-

mento e armazenamento de informações, dados, som ou imagens; e peças para o supracita-

do; dispositivos de vídeo digitais para transmissões contínuas; software de computador em 

nuvem transferível para uso em empresas, na gestão de bases de dados e no armazenamen-

to electrónico de dados; software de computador para encriptação e protecção (salvaguarda) 

de ficheiros digitais; software de computador para aplicação e integração de bases de da-

dos; ferramentas de desenvolvimento de software de computador; software e firmware de 

computador para programas de sistemas operativos; software de computador para a criação 

de bases de dados de informações e dados pesquisáveis; ferramentas de desenvolvimento 

de software para a criação de aplicações móveis na internet e interfaces de clientes; softwa-

re de computador para «e-commerce» permitindo que os utilizadores realizem transacções 

comerciais electrónicas através de uma rede informática mundial; software de computador 

para automatizar o armazenamento de dados.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/06 86/416,214 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/097353

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25
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[730] 申請人 Requerente : Hewlett-Packard Development Company, L.P.

 地址 Endereço : 11445 Compaq Center Drive West Houston, Texas 77070, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Brochuras sobre desenvolvimentos tecnológicos no domínio de computadores e tecnologia 

da informação; manuais de referência impressos no domínio de computadores e tecnologia 

da informação; boletins técnicos no domínio de computadores e tecnologia da informação; 

folhas de dados no domínio de computadores e tecnologia da informação; materiais im-

pressos, nomeadamente, catálogos de produtos no domínio de computadores e tecnologia 

da informação; manuais sobre os serviços e a operação de produtos de terceiros relaciona-

dos com computadores e periféricos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/06 86/416,214 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/097354

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[730] 申請人 Requerente : Hewlett-Packard Development Company, L.P.

 地址 Endereço : 11445 Compaq Center Drive West Houston, Texas 77070, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultadoria de negócios na área da tecnologia da informação; serviços de 

consultadoria de gestão de negócios; serviços de planeamento estratégico para a área de 

tecnologia da informação; serviços de loja retalhista e serviços de encomenda on-line para 

computadores, software de computador, periféricos de computador; serviços de negócios, 

nomeadamente, providenciar assistência a terceiros na negociação e desenvolvimento de 

parcerias de negócios e alianças empresariais; serviços de marketing e programas de pro-

moção na área da tecnologia da informação e informática; serviços de gestão de bases de 

dados; serviços de outsourcing para processamento de negócios na área da tecnologia da 

informação; serviços de gestão de relacionamento com o cliente; serviços de comércio elec-

trónico, nomeadamente, fornecimento de informações sobre os produtos e serviços através 

de redes de telecomunicações para fins publicitários e de venda; serviços de taxonomia, 

nomeadamente, classificação e organização de dados para fins de gestão de registos; forne-

cimento de um website com um mercado online para os vendedores e compradores de pro-

dutos e serviços de informática.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/06 86/416,214 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/097355

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[730] 申請人 Requerente : Hewlett-Packard Development Company, L.P.

 地址 Endereço : 11445 Compaq Center Drive West Houston, Texas 77070, U.S.A

 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 de financiamento de arrendamentos e de financiamento de compras; processamen-

to, gestão e administração de planos de benefícios de saúde e de bem-estar dos emprega-

dos; provisão de serviços de processamento de transacções efectuadas com cartões de cré-

dito para terceiros; provisão de serviços de processamento para o pagamento de prémios de 

seguros para terceiros; serviços de análise financeira e de consultadoria para a organização 

e administração de operações bancárias e financeiras.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/06 86/416,214 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/097356

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[730] 申請人 Requerente : Hewlett-Packard Development Company, L.P.

 地址 Endereço : 11445 Compaq Center Drive West Houston, Texas 77070, U.S.A

 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 : Instalação, manutenção e reparação de hardware de computador e de equipamento de tele-

comunicações.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/06 86/416,214 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/097357

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[730] 申請人 Requerente : Hewlett-Packard Development Company, L.P.

 地址 Endereço : 11445 Compaq Center Drive West Houston, Texas 77070, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações, nomeadamente, a transmissão de voz, de  dados, de gráficos, 

de imagens, de áudio e de vídeo por meio de redes de telecomunicações, de redes de comu-
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nicação sem fios, e da internet; consultadoria de telecomunicações sob a forma de consul-

tadoria técnica na área da transmissão e comunicação de dados de áudio, texto e visuais; 

fornecimento de serviços de «chat rooms» online, de quadros de afixação electrónicos e 

de fóruns para a transmissão de mensagens entre os utilizadores nas áreas de tecnologia 

da informação e de interesse geral; transmissão contínua de material de vídeo na internet; 

serviços de voz sobre protocolo de internet (VoIP); serviços de partilha de ficheiros, nomea-

damente, a transmissão electrónica de dados através de redes informáticas mundiais.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/06 86/416,214 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/097358

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[730] 申請人 Requerente : Hewlett-Packard Development Company, L.P.

 地址 Endereço : 11445 Compaq Center Drive West Houston, Texas 77070, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de armazenamento electrónico de conteúdo digital, nomeadamente, de imagens, 

texto, e de dados de vídeo e de áudio.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/06 86/416,214 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/097359

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[730] 申請人 Requerente : Hewlett-Packard Development Company, L.P.

 地址 Endereço : 11445 Compaq Center Drive West Houston, Texas 77070, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e de formação, nomeadamente, a organização de aulas, «workshops», 

seminários e conferências na área de computadores, comércio electrónico e tecnologia da 

informação; diários online, nomeadamente, «blogs» com informações nas áreas de compu-

tadores, comércio electrónico e tecnologia de informação.

[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

2014/10/06 86/416,214 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/097360

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[730] 申請人 Requerente : Hewlett-Packard Development Company, L.P.

 地址 Endereço : 11445 Compaq Center Drive West Houston, Texas 77070, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de computador, nomeadamente, serviços de análise de sistemas informáticos, 

planeamento de sistemas informáticos, integração de sistemas informáticos e concepção 

de computadores; serviços de consultadoria da Internet, nomeadamente, providenciando 

assistência a terceiros no desenvolvimento de portais da Internet; serviços de consultadoria 

de segurança informática na área da tecnologia da informação; serviços de hospedagem de 

infra-estruturas informáticas, nomeadamente, infra-estruturas-como-um-serviço (IaaS) 

para o fornecimento de hardware de computador, de software de computador, de periféri-

cos de computador a terceiros  por subscrição ou «pay-per-use»; software  como um serviço 

(SaaS); concepção, instalação, manutenção e reparação de software de computador; inte-

gração de sistemas e redes informáticas; serviços de desenvolvimento de bases de dados; 

serviços de programação de computadores; prestação de serviços de hospedagem de websi-

tes, de desenvolvimento de websites para terceiros e de páginas web on-line personalizadas 

com informações definidas pelo utilizador incluindo links online da web para outros web-

sites; serviços de consultadoria para terceiros sobre a selecção, implementação e utilização 

de software de computador usado para monitorizar e gerir transacções e actividades numa 

missão em ambiente crítico; serviços de suporte técnico, nomeadamente, serviços de centro 

de assistência (desk / help desk) e serviços resolução de problemas de infra-estrutura de TI, 

hardware de computador, software de computador e periféricos de computador; serviços 

de mineração de dados; serviços de gestão de informações, nomeadamente, sob a forma de 

um provedor de serviços de aplicação na área da gestão do conhecimento relacionado com 

a hospedagem de software de aplicação informático para a recolha, edição, organização, 

modificação, marcação, transmissão, armazenamento e partilha de dados e informações; 

concepção personalizada de computadores para terceiros; serviços de backup e de recupe-

ração de dados; serviços de migração de dados; serviços de encriptação de dados; serviços 

informáticos, nomeadamente a administração de sistemas informáticos para terceiros; 

aluguer e leasing de hardware de computador e de periféricos de computador; serviços 

informáticos, nomeadamente, serviços de computação em nuvem sob a forma de um prove-

dor de asp através de uma rede distribuída de computadores e de servidores que hospeda 

as aplicações de software de produtividade e de administração de terceiros; computação 

em nuvem com software para uso na gestão de bases de dados; serviços de informática, 

nomeadamente, a integração de ambientes de computação em nuvem privados e públicos; 

serviços informáticos, nomeadamente serviços de provedor de hospedagem em nuvem; ser-

viços de consultadoria na área de computação em nuvem; serviços de consultadoria técnica 

nas áreas de arquitectura de centros de dados, soluções de computação em nuvem públicas 

e privadas, e avaliação e implementação de tecnologia e serviços de internet; actualização 

e manutenção de software de computador baseado em nuvem através de actualizações, 

melhoramentos e correcções online; consultadoria de software de computador; concepção 

de hardware e software de computador; serviços de informática, nomeadamente, a gestão 

remota e sem ser no local de sistemas de tecnologia da informação (TI) e de aplicações de 

software de terceiros; serviços de consultadoria e de desenvolvimento de software de tec-
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nologia de negócios; serviços de programação de computador para terceiros na área de ges-

tão da configuração de software; desenvolvimento de software de computador na área de 

aplicações móveis; serviços de consultadoria na área de software como um serviço; instala-

ção e manutenção de software de computador; hospedagem de software, websites e outras 

aplicações de computador de terceiros num servidor privado virtual.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/06 86/416,214 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/097361

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Estojos para equipamentos fotográficos em metal ou em plástico ou em matérias têxteis ou 

numa combinação dos materiais supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097362

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[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 : Bagagem de viajem e bagagem de mão, baús e malas de viagem, estojos de toilette vendidos 

vazios, pastas diplomáticas (tudo em alumínio ou plástico), sacos de viagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097364

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[730] 申請人 Requerente : 濟生堂製藥廠有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界葵涌華星街8-10號，華達工業中心B座10樓1-2室18室14樓1室及16樓13-14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
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[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥物飲料；藥物膠囊；醫藥製劑；醫用藥物；醫用生物製劑；藥用化學製劑；醫用化學

製劑；原料藥；中藥成藥；生化藥品；醫用營養品；魚肝油；枸杞（藥用）；珍珠層粉；洋參沖劑；

補藥；醫用食物營養製劑；醫用營養飲料；中西草藥製成品；中西藥材及其製品；中西藥酒及其

製品；藥物；藥劑；藥膏；藥油；藥丸；藥丹；藥水；藥液；藥糖；藥粉；藥散；藥錠；藥茶；藥酒；

醫藥膠囊；醫藥片劑；醫藥滴劑；醫藥貼劑；醫藥搽劑；醫藥栓劑；醫藥敷劑；醫藥針劑；醫藥凝

膠；醫藥氣體；血液製品（醫用）；個人用調節生理藥品；靈芝破壁孢子製品；骨膠原製品；羊胎

素製品；蘆薈製品；蟲草製品；維生素製品；維他命製品；減肥藥品及飲料（醫用）；降脂藥品及

飲料（醫用）；排毒藥品及飲料（醫用）；非營養性的食用植物纖維；枇杷膏（藥用）；治咳嗽藥；

咳嗽糖漿（藥用）；感冒傷風素（膠囊）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097365

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[730] 申請人 Requerente : 德國東大植物配方有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界葵涌華星街8-10號華達工業中心B座10樓1-2室18室14樓1室及16樓13-14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 : 人用藥；藥物飲料；藥物膠囊；醫藥製劑；醫用藥物；醫用生物製劑；藥用化學製劑；醫用化學

製劑；原料藥；中藥成藥；生化藥品；醫用營養品；魚肝油；枸杞（藥用）；珍珠層粉；洋參沖劑；

補藥；醫用食物營養製劑；醫用營養飲料；中西草藥製成品；中西藥材及其製品；中西藥酒及其

製品；藥物；藥劑；藥膏；藥油；藥丸；藥丹；藥水；藥液；藥糖；藥粉；藥散；藥錠；藥茶；藥酒；

醫藥膠囊；醫藥片劑；醫藥滴劑；醫藥貼劑；醫藥搽劑；醫藥栓劑；醫藥敷劑；醫藥針劑；醫藥凝

膠；醫藥氣體；血液製品（醫用）；個人用調節生理藥品；靈芝破壁孢子製品；骨膠原製品；羊胎

素製品；蘆薈製品；蟲草製品；維生素製品；維他命製品；減肥藥品及飲料（醫用）；降脂藥品及

飲料（醫用）；排毒藥品及飲料（醫用）；非營養性的食用植物纖維；枇杷膏（藥用）；治咳嗽藥；

咳嗽糖漿（藥用）；感冒傷風素（膠囊）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097367

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, joalha-

ria, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 
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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/097368

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097369

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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-
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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/097370

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097371

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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
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[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/097372

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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/097373

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097374

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097375

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 
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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/097376

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097377

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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 : 
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[210] 編號 N.º : N/097378

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097379

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097380

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097381

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097382

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nom ea-

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-
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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/097383

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097384

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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-
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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/097385

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097386

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097387

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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/097388

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097389

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 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/097390

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097391

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 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/097392

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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/097393

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-
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namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097394

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097395

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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», 
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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/097396

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097397

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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 : 
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[210] 編號 N.º : N/097398

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097399

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097400

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097401

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097402

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente 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 
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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/097403

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097404

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 
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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/097405

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097406

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097407

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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/097408

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097409

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 



N.º 20 — 20-5-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9293

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/097410

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097411

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 
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[210] 編號 N.º : N/097412

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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/097413

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097414

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27
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[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/097415

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 
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[210] 編號 N.º : N/097416

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097417

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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/097418

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 
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de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097419

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097420

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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
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[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/097421

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097422

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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 : 
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[210] 編號 N.º : N/097423

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097424

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097425

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097426

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097427

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, 

joalharia, 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-
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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/097428

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097429

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, 
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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/097430

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097431

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097432

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-
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mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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/097433

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097434

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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-
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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/097435

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097436

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097437

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27
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[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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/097438

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097439

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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-
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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/097440

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097441

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 
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[210] 編號 N.º : N/097442

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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/097443

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097444

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 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/097445

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097446

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 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/097447

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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/097448

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097449

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097450

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 
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[210] 編號 N.º : N/097451

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097452

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097453

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097454

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097455

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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/097456

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097457

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 

[210] 編號 N.º : N/097458

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097459

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097460

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097461

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 
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[210] 編號 N.º : N/097462

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097463

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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/097464

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27
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[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097465

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de 

uma rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» 

jogos de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e 

organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições 

para fins desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio 

e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao 

vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, 

de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, 

publicação de música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento pro-

videnciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de 

outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e 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 ser-

viços de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e arte-

sanatos e sociais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097466

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097467

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097468

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27
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[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 : 

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

[210] 編號 N.º : N/097469

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 

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

[210] 編號 N.º : N/097470

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/097471

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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 : 

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

[210] 編號 N.º : N/097472

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/097473

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco e vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/097474

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : Branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/097475

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 

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

[210] 編號 N.º : N/097476

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/097477

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/097478

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto e vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/097479

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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, nomeada-

mente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, 

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 público, declarações 

ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e ser-

viços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/097480

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/097481

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/097482

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 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 : Branco, preto e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/097483

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/097484

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[730] 申請人 Requerente : 德國優質天然健康產品有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界葵涌華星街2-6號安達工業大廈17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 : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除銹劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097489

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : PROFILIC LINKER LIMITED

 地址 Endereço : G/F, No. 41 Hill Wood Rd, TST, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Óleos de peixes, pastilhas de tubarão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097496

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : 北京怡然居客科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 北京市海澱區中關村南大街46號14幢二層214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 : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；臨時住宿處出租；寄宿處；飯

店；餐館；寄宿處預定；旅館預訂；自助餐館；快餐館；酒吧服務；假日野營住宿服務；預訂臨時

住所；汽車旅館；流動飲食供應；茶館；提供野營場地設施；旅遊房屋出租；會議室出租；養老

院；日間托兒所；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；家具出租，即食品和飲料服務展

臺陳列；出租烹飪器具；飲水機的出租；帳篷出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097504

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097505

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : WALGREEN CO.

 地址 Endereço : 200 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Cabos USB; «hubs» USB, leitores de cartões electrónicos; cabos de ligação eléctricos; ratos 

para computador; teclados; carregadores de baterias, nomeadamente, carregadores de pare-

de, carregadores para automóveis, e carregadores USB; conversores de corrente alterna/cor-

rente contínua; adaptadores USB; auriculares; auscultadores; altifalantes; discos compactos 

e DVDs virgens; suportes Flash, nomeadamente, cartões de memória flash; cabos eléctricos; 

cabos e adaptadores de áudio e de vídeo; baterias e carregadores de baterias; reprodutores 

de MP3 e acessórios para telefones inteligentes, nomeadamente, auscultadores, separadores 

de sinal, altifalantes, cabos electrónicos para sincronização e carregamento de leitores de 

MP3 e telefones inteligentes, carregadores de baterias, estações de acoplamento electrónicas, 

adaptadores, conversores USB e  cabos de áudio e de vídeo; estojos, sacos, suportes, coldres, 

molas de cinto, correias, protectores de ecrã, canetas electrónicas, especialmente concebidos 

para transporte de leitores de MP3 e telefones inteligentes; acessórios para câmaras, nome-

adamente, tripés, carregadores de baterias, cabos electrónicos para sincronização e carrega-

mento de câmaras, adaptadores USB; sacos e estojos especialmente concebidos para trans-

porte de câmaras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097523

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097524

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26
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[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097525

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097526

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097527

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

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

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097528

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097529

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097530

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097531

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097532

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097533

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097534

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

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

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097535

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097536

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097537

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097538

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097539

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097540

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097542

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 統一企業股份有限公司

   Uni-President Enterprises Corp.

 地址 Endereço : 中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號

   No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Venda de produtos na Internet (compras on-line); serviços de venda por correspondência; 

serviços de telemarketing; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos, permitindo aos clientes visionar e comprar convenientemente esses produtos a 

partir de um catálogo de produtos generalizados, por correspondência ou por meio de tele-

comunicações; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e comprar convenientemente esses produtos a partir de pon-

tos de venda de comércio retalhista; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma varie-

dade de produtos, permitindo aos clientes visionar e comprar convenientemente esses pro-

dutos a partir um website de produtos generalizados na Internet, e a partir de pontos de 

venda de comércio grossista; publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; 

trabalhos de escritório; organização, operação e supervisão de programas de fidelização e 

de incentivos; serviços de publicidade prestados através da Internet; produção de anúncios 

de televisão e de rádio; contabilidade; serviços de leilões; feiras de comércio; sondagens de 

opinião; processamento de dados; fornecimento de informações comerciais; serviços de 

agência de publicidade; serviços de publicidade prestados a terceiros; gestão de bases de 

dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultado-

ria de negócios; serviços de consultadoria de negócios na área de eventos, conferências, 

programas de formação, programas de aprendizagem e seminários baseados na web; servi-

ços de consultadoria de negócios na área de fornecimento de conhecimentos baseados na 

web; serviços de consultadoria de negócios na área de colaboração on-line e tecnologias de 

colaboração; serviços de consultadoria de negócios nas áreas de vendas e de marketing; 

serviços de gestão de projectos de negócios; serviços de gestão de projectos de negócios, 

nomeadamente, o desenvolvimento, a criação, a encenação, a produção, a gravação, a mo-

nitorização e o acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, pro-

gramas de aprendizagem e seminários baseados na web; serviços de pesquisa de mercado e 

consultadoria de negócios; serviços de consultadoria de negócios relativos à facilitação de 

transacções de negócios por meio de redes informáticas locais e globais através da localiza-

ção e fornecimento de referências para a entrega de uma ampla variedade de produtos e 

serviços de consumo e de negócios; divulgação de informações de negócios de produtos e 

serviços de terceiros através de redes informáticas locais e globais; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa rede informática mun-

dial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar o es-

tado de e executar informações comerciais e encomendas, estabelecer contractos e efectuar 

transacções comerciais; prestação de serviços de encomendas on-line informatizados; pu-

blicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e globais; 

serviços de agência de importação e exportação internacional; aluguer de espaços publici-

tários em meios de comunicação; serviços de transacções em linha relacionados com a ven-

da em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações comerciais em linha relacionadas 

com os mesmos; serviços de venda a retalho on-line de produtos de consumo; fornecimento 

um directório de websites pertencentes a terceiros para facilitar transacções comerciais; 

serviços de consultadoria de negócios relacionados com a exploração de um mercado elec-

trónico para compradores e vendedores de produtos e / ou serviços numa rede informática 

mundial; assistência empresarial com o fim de facilitar a transacção de negócios através de 

redes informáticas locais e globais; serviços de consultadoria de gestão empresarial; servi-

ços de marketing e de promoção; publicação de materiais publicitários; comercialização de 

instalações vagas; divulgação de materiais publicitários, actualização de materiais publici-

tários, compilação de anúncios para utilização como páginas da Web na Internet; aluguer 

de espaços publicitários; processamento de dados informáticos; serviços de informações 

sobre vendas, negócios, promoções; atendimento telefónico (para assinantes indisponíveis); 
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atendimento telefónico (para terceiros); serviços de leilão fornecidos na Internet; gestão de 

pessoal; prestação informações sobre vendas, negócios, publicidade e promoções através de 

uma rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de 

comunicação para fins de venda a retalho; venda a retalho e por grosso de produtos agríco-

las, produtos aquáticos, produtos animais, alimentos para a saúde, alimentos para animais, 

telefones, aparelhos de telefones móveis, acessórios de telefones móveis, produtos electró-

nicos e de telecomunicações, hardware de computador e software de computador, baterias, 

carregadores de bateria, aparelhos e instrumentos para o registo, recepção, transmissão e / ou 

reprodução de dados, informações, fotos, imagens e / ou som, metais preciosos, jóias, pe-

dras preciosas, produtos de impressão, produtos de papelaria e cartões codificados magne-

ticamente e não magneticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e de uso domés-

tico, artigos de vidro, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e 

bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e brin-

quedos electrónicos, produtos químicos utilizados na indústria, ciência, fotografia e agri-

cultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, produtos de perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpeza e branqueamento, lubrificantes, combustíveis, velas, produtos farmacêuticos, vete-

rinários e sanitários, serralharia e quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-ferramen-

tas, cutelaria, aparelhos de barbear e ferramentas manuais, computadores, máquinas de 

calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e de óptica, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos, aparelhos de ilumi-

nação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, de 

distribuição de água e instalações sanitárias, veículos, armas de fogo, fogos de artifício, ta-

lheres de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, 

cartões, produtos de papel e cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plástico para uso em fabricação, materiais para calafe-

tar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, Malas de mão, porta-

-moedas, carteiras, estojos de couro, sacos, artigos de bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, fios, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos 

para alfaiates, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos de desporto, produtos 

alimentares e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozidos, 

compotas e molhos de frutos, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, 

café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, 

cerveja, água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, 

produtos florais, tabaco, artigos e fósforos para fumadores; publicidade directa por correio; 

serviços de agências de compra e venda; selecção de produtos e aquisição de produtos para 

pessoas singulares e empresas; serviços de encomenda [para terceiros]; serviços de arma-

zéns (lojas) de venda a retalho; serviços de supermercado de venda a retalho; serviços de 

secretariado; prestação de informações estatísticas sobre negócios; organização de exposi-

ções com fins comerciais ou publicitários; serviços de assistência de negócios relacionados 

com a compilação e aluguer de listas de endereços; investigação de negócios; serviços de 

administração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de 

referências e colocação de pessoal para empresas; agências de desalfandegamento de im-

portações e exportações (serviços de agências de importação e exportação); agências para 

assinaturas de jornais; reprodução de documentos; serviços de transcrição (incluindo escri-

ta em papel stencil); aluguer de equipamentos de escritório; gestão de relacionamento com 

o cliente; serviços de gestão de negócios relativos ao comércio electrónico; serviços de ges-

tão e de administração de negócios em matéria de programas de patrocínios; serviços de 

contabilidade; serviços de beneficência, nomeadamente, organização e realização de pro-

gramas de voluntariado e projectos de serviços comunitários; serviços de consultadoria, in-
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formação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[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 «armazenamento electrónico de dados», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/097543

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 統一企業股份有限公司

   Uni-President Enterprises Corp.

 地址 Endereço : 中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號

   No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Venda de produtos na Internet (compras on-line); serviços de venda por correspondência; 

serviços de telemarketing; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos, permitindo aos clientes visionar e comprar convenientemente esses produtos a 

partir de um catálogo de produtos generalizados, por correspondência ou por meio de tele-

comunicações; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e comprar convenientemente esses produtos a partir de pon-

tos de venda de comércio retalhista; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma varie-

dade de produtos, permitindo aos clientes visionar e comprar convenientemente esses pro-

dutos a partir um website de produtos generalizados na Internet, e a partir de pontos de 

venda de comércio grossista; publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; 

trabalhos de escritório; organização, operação e supervisão de programas de fidelização e 

de incentivos; serviços de publicidade prestados através da Internet; produção de anúncios 

de televisão e de rádio; contabilidade; serviços de leilões; feiras de comércio; sondagens de 

opinião; processamento de dados; fornecimento de informações comerciais; serviços de 

agência de publicidade; serviços de publicidade prestados a terceiros; gestão de bases de 

dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultado-

ria de negócios; serviços de consultadoria de negócios na área de eventos, conferências, 

programas de formação, programas de aprendizagem e seminários baseados na web; servi-

ços de consultadoria de negócios na área de fornecimento de conhecimentos baseados na 

web; serviços de consultadoria de negócios na área de colaboração on-line e tecnologias de 

colaboração; serviços de consultadoria de negócios nas áreas de vendas e de marketing; 

serviços de gestão de projectos de negócios; serviços de gestão de projectos de negócios, 

nomeadamente, o desenvolvimento, a criação, a encenação, a produção, a gravação, a mo-

nitorização e o acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, pro-

gramas de aprendizagem e seminários baseados na web; serviços de pesquisa de mercado e 

consultadoria de negócios; serviços de consultadoria de negócios relativos à facilitação de 

transacções de negócios por meio de redes informáticas locais e globais através da localiza-

ção e fornecimento de referências para a entrega de uma ampla variedade de produtos e 

serviços de consumo e de negócios; divulgação de informações de negócios de produtos e 

serviços de terceiros através de redes informáticas locais e globais; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa rede informática mun-
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dial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar o es-

tado de e executar informações comerciais e encomendas, estabelecer contractos e efectuar 

transacções comerciais; prestação de serviços de encomendas on-line informatizados; pu-

blicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e globais; 

serviços de agência de importação e exportação internacional; aluguer de espaços publici-

tários em meios de comunicação; serviços de transacções em linha relacionados com a ven-

da em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações comerciais em linha relacionadas 

com os mesmos; serviços de venda a retalho on-line de produtos de consumo; fornecimento 

um directório de websites pertencentes a terceiros para facilitar transacções comerciais; 

serviços de consultadoria de negócios relacionados com a exploração de um mercado elec-

trónico para compradores e vendedores de produtos e / ou serviços numa rede informática 

mundial; assistência empresarial com o fim de facilitar a transacção de negócios através de 

redes informáticas locais e globais; serviços de consultadoria de gestão empresarial; servi-

ços de marketing e de promoção; publicação de materiais publicitários; comercialização de 

instalações vagas; divulgação de materiais publicitários, actualização de materiais publici-

tários, compilação de anúncios para utilização como páginas da Web na Internet; aluguer 

de espaços publicitários; processamento de dados informáticos; serviços de informações 

sobre vendas, negócios, promoções; atendimento telefónico (para assinantes indisponíveis); 

atendimento telefónico (para terceiros); serviços de leilão fornecidos na Internet; gestão de 

pessoal; prestação informações sobre vendas, negócios, publicidade e promoções através de 

uma rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de 

comunicação para fins de venda a retalho; venda a retalho e por grosso de produtos agríco-

las, produtos aquáticos, produtos animais, alimentos para a saúde, alimentos para animais, 

telefones, aparelhos de telefones móveis, acessórios de telefones móveis, produtos electró-

nicos e de telecomunicações, hardware de computador e software de computador, baterias, 

carregadores de bateria, aparelhos e instrumentos para o registo, recepção, transmissão e/ou 

reprodução de dados, informações, fotos, imagens e / ou som, metais preciosos, jóias, pe-

dras preciosas, produtos de impressão, produtos de papelaria e cartões codificados magne-

ticamente e não magneticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e de uso domés-

tico, artigos de vidro, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e 

bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e brin-

quedos electrónicos, produtos químicos utilizados na indústria, ciência, fotografia e agri-

cultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, produtos de perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpeza e branqueamento, lubrificantes, combustíveis, velas, produtos farmacêuticos, vete-

rinários e sanitários, serralharia e quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-ferramen-

tas, cutelaria, aparelhos de barbear e ferramentas manuais, computadores, máquinas de 

calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e de óptica, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos, aparelhos de ilumi-

nação, aquecimento, produção de vapor , cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, de 

distribuição de água e instalações sanitárias, veículos, armas de fogo, fogos de artifício, ta-

lheres de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, 

cartões, produtos de papel e cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plástico para uso em fabricação, materiais para calafe-

tar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, Malas de mão, porta-

-moedas, carteiras, estojos de couro, sacos, artigos de bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, fios, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos 

para alfaiates, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos de desporto, produtos 

alimentares e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozidos, 

compotas e molhos de frutos, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, 



9338 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2015 年 5 月 20 日

café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, 

cerveja, água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, 

produtos florais, tabaco, artigos e fósforos para fumadores; publicidade directa por correio; 

serviços de agências de compra e venda; selecção de produtos e aquisição de produtos para 

pessoas singulares e empresas; serviços de encomenda [para terceiros]; serviços de arma-

zéns (lojas) de venda a retalho; serviços de supermercado de venda a retalho; serviços de 

secretariado; prestação de informações estatísticas sobre negócios; organização de exposi-

ções com fins comerciais ou publicitários; serviços de assistência de negócios relacionados 

com a compilação e aluguer de listas de endereços; investigação de negócios; serviços de 

administração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de 

referências e colocação de pessoal para empresas; agências de desalfandegamento de im-

portações e exportações (serviços de agências de importação e exportação); agências para 

assinaturas de jornais; reprodução de documentos; serviços de transcrição (incluindo escri-

ta em papel stencil); aluguer de equipamentos de escritório; gestão de relacionamento com 

o cliente; serviços de gestão de negócios relativos ao comércio electrónico; serviços de ges-

tão e de administração de negócios em matéria de programas de patrocínios; serviços de 

contabilidade; serviços de beneficência, nomeadamente, organização e realização de pro-

gramas de voluntariado e projectos de serviços comunitários; serviços de consultadoria, in-

formação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[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 «armazenamento electrónico de dados», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/097544

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 統一企業股份有限公司

   Uni-President Enterprises Corp.

 地址 Endereço : 中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號

   No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Venda de produtos na Internet (compras on-line); serviços de venda por correspondência; 

serviços de telemarketing; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos, permitindo aos clientes visionar e comprar convenientemente esses produtos a 

partir de um catálogo de produtos generalizados, por correspondência ou por meio de tele-

comunicações; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e comprar convenientemente esses produtos a partir de pon-

tos de venda de comércio retalhista; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma varie-

dade de produtos, permitindo aos clientes visionar e comprar convenientemente esses pro-

dutos a partir um website de produtos generalizados na Internet, e a partir de pontos de 

venda de comércio grossista; publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; 

trabalhos de escritório; organização, operação e supervisão de programas de fidelização e 

de incentivos; serviços de publicidade prestados através da Internet; produção de anúncios 

de televisão e de rádio; contabilidade; serviços de leilões; feiras de comércio; sondagens de 
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opinião; processamento de dados; fornecimento de informações comerciais; serviços de 

agência de publicidade; serviços de publicidade prestados a terceiros; gestão de bases de 

dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultado-

ria de negócios; serviços de consultadoria de negócios na área de eventos, conferências, 

programas de formação, programas de aprendizagem e seminários baseados na web; servi-

ços de consultadoria de negócios na área de fornecimento de conhecimentos baseados na 

web; serviços de consultadoria de negócios na área de colaboração on-line e tecnologias de 

colaboração; serviços de consultadoria de negócios nas áreas de vendas e de marketing; 

serviços de gestão de projectos de negócios; serviços de gestão de projectos de negócios, 

nomeadamente, o desenvolvimento, a criação, a encenação, a produção, a gravação, a mo-

nitorização e o acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, pro-

gramas de aprendizagem e seminários baseados na web; serviços de pesquisa de mercado e 

consultadoria de negócios; serviços de consultadoria de negócios relativos à facilitação de 

transacções de negócios por meio de redes informáticas locais e globais através da localiza-

ção e fornecimento de referências para a entrega de uma ampla variedade de produtos e 

serviços de consumo e de negócios; divulgação de informações de negócios de produtos e 

serviços de terceiros através de redes informáticas locais e globais; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa rede informática mun-

dial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar o es-

tado de e executar informações comerciais e encomendas, estabelecer contractos e efectuar 

transacções comerciais; prestação de serviços de encomendas on-line informatizados; pu-

blicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e globais; 

serviços de agência de importação e exportação internacional; aluguer de espaços publici-

tários em meios de comunicação; serviços de transacções em linha relacionados com a ven-

da em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações comerciais em linha relacionadas 

com os mesmos; serviços de venda a retalho on-line de produtos de consumo; fornecimento 

um directório de websites pertencentes a terceiros para facilitar transacções comerciais; 

serviços de consultadoria de negócios relacionados com a exploração de um mercado elec-

trónico para compradores e vendedores de produtos e / ou serviços numa rede informática 

mundial; assistência empresarial com o fim de facilitar a transacção de negócios através de 

redes informáticas locais e globais; serviços de consultadoria de gestão empresarial; servi-

ços de marketing e de promoção; publicação de materiais publicitários; comercialização de 

instalações vagas; divulgação de materiais publicitários, actualização de materiais publici-

tários, compilação de anúncios para utilização como páginas da Web na Internet; aluguer 

de espaços publicitários; processamento de dados informáticos; serviços de informações 

sobre vendas, negócios, promoções; atendimento telefónico (para assinantes indisponíveis); 

atendimento telefónico (para terceiros); serviços de leilão fornecidos na Internet; gestão de 

pessoal; prestação informações sobre vendas, negócios, publicidade e promoções através de 

uma rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de 

comunicação para fins de venda a retalho; venda a retalho e por grosso de produtos agríco-

las, produtos aquáticos, produtos animais, alimentos para a saúde, alimentos para animais, 

telefones, aparelhos de telefones móveis, acessórios de telefones móveis, produtos electró-

nicos e de telecomunicações, hardware de computador e software de computador, baterias, 

carregadores de bateria, aparelhos e instrumentos para o registo, recepção, transmissão e / ou 

reprodução de dados, informações, fotos, imagens e / ou som, metais preciosos, jóias, pe-

dras preciosas, produtos de impressão, produtos de papelaria e cartões codificados mag-

neticamente e não magneticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e de uso do-

méstico, artigos de vidro, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, ren-

das e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos 

e brinquedos electrónicos, produtos químicos utilizados na indústria, ciência, fotografia e 
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agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, produtos de per-

fumaria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações 

para limpeza e branqueamento, lubrificantes, combustíveis, velas, produtos farmacêuticos, 

veterinários e sanitários, serralharia e quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-ferra-

mentas, cutelaria, aparelhos de barbear e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e de óptica, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos, aparelhos de ilumi-

nação, aquecimento, produção de vapor , cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, de 

distribuição de água e instalações sanitárias, veículos, armas de fogo, fogos de artifício, ta-

lheres de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, 

cartões, produtos de papel e cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plástico para uso em fabricação, materiais para calafe-

tar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, Malas de mão, porta-

-moedas, carteiras, estojos de couro, sacos, artigos de bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, fios, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos 

para alfaiates, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos de desporto, produtos 

alimentares e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozidos, 

compotas e molhos de frutos, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, 

café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, 

cerveja, água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, 

produtos florais, tabaco, artigos e fósforos para fumadores; publicidade directa por correio; 

serviços de agências de compra e venda; selecção de produtos e aquisição de produtos para 

pessoas singulares e empresas; serviços de encomenda [para terceiros]; serviços de arma-

zéns (lojas) de venda a retalho; serviços de supermercado de venda a retalho; serviços de 

secretariado; prestação de informações estatísticas sobre negócios; organização de exposi-

ções com fins comerciais ou publicitários; serviços de assistência de negócios relacionados 

com a compilação e aluguer de listas de endereços; investigação de negócios; serviços de 

administração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de 

referências e colocação de pessoal para empresas; agências de desalfandegamento de im-

portações e exportações (serviços de agências de importação e exportação); agências para 

assinaturas de jornais; reprodução de documentos; serviços de transcrição (incluindo escri-

ta em papel stencil); aluguer de equipamentos de escritório; gestão de relacionamento com 

o cliente; serviços de gestão de negócios relativos ao comércio electrónico; serviços de ges-

tão e de administração de negócios em matéria de programas de patrocínios; serviços de 

contabilidade; serviços de beneficência, nomeadamente, organização e realização de pro-

gramas de voluntariado e projectos de serviços comunitários; serviços de consultadoria, in-

formação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[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 «armazenamento electrónico de dados», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/097545

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27
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[730] 申請人 Requerente : 統一企業股份有限公司

   Uni-President Enterprises Corp.

 地址 Endereço : 中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號

   No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; máscaras de beleza; pestanas falsas; unhas falsas; batons; loções para fins 

cosméticos; verniz para unhas; tintas para o cabelo; spray para o cabelo; preparações para 

ondular o cabelo; preparações para barbear; champôs; produtos amaciadores para a roupa 

para uso em lavandaria; panos impregnados com detergente para limpeza; cera para pavi-

mentos; óleos para fins de limpeza; produtos para polir móveis e pavimentos; pedras para 

polir; graxa para calçado; lixas; preparações para a limpeza de dentaduras; extractos de 

flores [perfumes]; cosméticos para animais; paus de incenso; preparações para perfumar 

o ambiente; preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações 

para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria; óleos essenciais; loções 

para os cabelos; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097546

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : NSE Products, Inc.

 地址 Endereço : 75 West Center, Provo, Utah 84601, 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 : Óleos essenciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097548

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : E. & J. GALLO WINERY

 地址 Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097549

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : E. & J. GALLO WINERY

 地址 Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097550

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : MAHOU, S.A.

 地址 Endereço : Titán, 15 - planta 13, 28045 Madrid, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 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 não alcoólicas para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor vermelha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097551

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : MAHOU, S.A.

 地址 Endereço : Titán, 15 - planta 13, 28045 Madrid, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de promoção e publicidade; gestão de negócios, administração de negócios; traba-

lhos de escritório; venda por grosso e a retalho em lojas, e vendas através de redes informá-

ticas mundiais de bebidas de todos os tipos; serviços de agência de importação e exporta-

ção.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor vermelha tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/097552

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : Audemars Piguet Holding SA

 地址 Endereço : Route de France 16, 1348 Le Brassus, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/09 64531/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/097553

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097554

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué (com excepção 

de cutelaria, garfos e colheres); joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cro-

nométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097555

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Artigos de couro, nomeadamente, pastas diplomáticas, mochilas, sacos de praia, pastas 

para documentos, bengalas, porta- cartões, malas de mão, porta-chaves, bandoleiras em 

couro, chapéus-de-sol, carteiras de bolso, porta-moedas, bolsas, sacos escolares, mochilas 

escolares, alcofas, sacos para compras, malas de viagem, sacos para vestuário, sacos de 

transporte, baús de viagem, maletas, chapéus-de-chuva, carteiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097556

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Lençóis, mantas, cobertores de cama, capas de edredons, fronhas, capas de protecção para 

camas, colchas de cama, toalhas, guardanapos de tecido, individuais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097557

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 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 para homem, senhora e criança.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097558

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de venda online de vestuário, calçado, cha-

pelaria para homem, senhora e criança, acessórios e artigos para a casa.

[540] 商標 Marca : 



N.º 20 — 20-5-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9345

[210] 編號 N.º : N/097559

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 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 : Artigos de couro, nomeadamente, pastas diplomáticas, mochilas, sacos de praia, pastas 

para documentos, bengalas, porta- cartões, malas de mão, porta-chaves, bandoleiras em 

couro, chapéus-de-sol, carteiras de bolso, porta-moedas, bolsas, sacos escolares, mochilas 

escolares, alcofas, sacos para compras, malas de viagem, sacos para vestuário, sacos de 

transporte, baús de viagem, maletas, chapéus-de-chuva, carteiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097560

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 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 para homem, senhora e criança.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097561

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de venda online de vestuário, calçado, cha-

pelaria para homem, senhora e criança, acessórios e artigos para a casa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097562

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, 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 : Binóculos, estojos para lunetas, «pince-nez», estojos para «pince-nez», correntes para «pin-

ce-nez», cordões para «pince-nez», armações para lunetas, correntes para lunetas, cordões 

para lunetas, lunetas, estojos para óculos, armações para óculos, lentes para óculos, óculos, 

estojos para óculos de sol, cordões para óculos de sol, armações para óculos de sol, corren-

tes para óculos de sol, óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097563

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué (com excepção 

de cutelaria, garfos e colheres); joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cro-

nométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097564

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 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 : Artigos de couro, nomeadamente, pastas diplomáticas, mochilas, sacos de praia, pastas 

para documentos, bengalas, porta- cartões, malas de mão, porta-chaves, bandoleiras em 

couro, chapéus-de-sol, carteiras de bolso, porta-moedas, bolsas, sacos escolares, mochilas 

escolares, alcofas, sacos para compras, malas de viagem, sacos para vestuário, sacos de 

transporte, baús de viagem, maletas, chapéus-de-chuva, carteiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097565

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de venda online de vestuário, calçado, cha-

pelaria para homem, senhora e criança, acessórios e artigos para a casa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097566

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué (com excepção 

de cutelaria, garfos e colheres); joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cro-

nométricos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e amarela tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097567

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 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 : Artigos de couro, nomeadamente, pastas diplomáticas, mochilas, sacos de praia, pastas 

para documentos, bengalas, porta- cartões, malas de mão, porta-chaves, bandoleiras em 

couro, chapéus-de-sol, carteiras de bolso, porta-moedas, bolsas, sacos escolares, mochilas 

escolares, alcofas, sacos para compras, malas de viagem, sacos para vestuário, sacos de 

transporte, baús de viagem, maletas, chapéus-de-chuva, carteiras.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e amarela tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097568

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.
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 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 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 para homem, senhora e criança.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e amarela tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097569

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : The Polo/Lauren Company, L.P.

 地址 Endereço : 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de venda online de vestuário, calçado, cha-

pelaria para homem, senhora e criança, acessórios e artigos para a casa.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e amarela tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097570

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C) e Preto.
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[210] 編號 N.º : N/097571

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097572

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.



9350 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2015 年 5 月 20 日

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097573

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097574

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097575

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097576

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de 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 : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097577

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C) e Preto.

[210] 編號 N.º : N/097578

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 
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de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C) e Preto.

[210] 編號 N.º : N/097579

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C) e Preto.
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[210] 編號 N.º : N/097580

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097581

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097582

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097583

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097584

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097585

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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 : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097586

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097587

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 
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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/097588

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097589

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39
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[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C) e Preto.

[210] 編號 N.º : N/097590

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C) e Preto.
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[210] 編號 N.º : N/097591

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C) e Preto.

[210] 編號 N.º : N/097592

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097593

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30
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[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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097594

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097595

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097596

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-
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nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097597

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097598

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C) e Preto.

[210] 編號 N.º : N/097599

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C) e Preto.

[210] 編號 N.º : N/097600

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C) e Preto.

[210] 編號 N.º : N/097601

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097602

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097603

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED



N.º 20 — 20-5-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9367

 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 : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097604

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097605

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097606

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097607

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097608

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-
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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 : 

[210] 編號 N.º : N/097609

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097610

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C).

[210] 編號 N.º : N/097611

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C).

[210] 編號 N.º : N/097612

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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 (Pantone 873 C).

[210] 編號 N.º : N/097613

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097614

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097615

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.
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[210] 編號 N.º : N/097616

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097617

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097618

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097619

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 
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música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho (Pantone PMS 462), Creme (PMS 7410) e Creme Escuro (PMS 873).

[210] 編號 N.º : N/097620

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho (Pantone PMS 462), Crene (PMS 7410) e Creme Escuro (PMS 873).

[210] 編號 N.º : N/097621

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-
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visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, amarelo, vermelho, verde e branco.

[210] 編號 N.º : N/097622

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e amarelo.

[210] 編號 N.º : N/097623

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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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/097624

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho (Pantone 4695 C).

[210] 編號 N.º : N/097625

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.



N.º 20 — 20-5-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9379

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul (Pantone 281 C).

[210] 編號 N.º : N/097626

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (Pantone 2035 C) e Preto (Pantone 4 C).

[210] 編號 N.º : N/097627

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097628

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097629

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097630

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097631

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097632

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097633

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097634

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Almofadas de protecção; alvos e alvos electrónicos; apetrechos de pesca incluindo canas, 

carretos e redes de pesca; arcos e flechas; jogos de argolas; árvores de natal e suas decora-

ções; balões; baloiços e cavalos de baloiço; barbatanas; luvas e tacos de basebol; berlindes; 

bicicletas fixas e máquinas para exercício físico, ginástica, musculação e reabilitação física 

incluindo discos e halteres; mesas, tacos e bolas de bilhar; mesas de ténis de mesa e de fu-

tebol de salão; cartas de jogar e de bingo; bolas de e para jogos; bonecas incluindo casas, 

camas, roupas, e quartos de boneca; piscinas de brinquedo; brinquedos incluindo modelos 

à escala e telecomandados e peluches; móbiles; máscaras e confettis de carnaval; jogos de 

construção e seus blocos; dados e copos de dados; jogos e tabuleiros de damas, dominó, 

gamão, mah-jong e xadrez; máquinas automáticas de diversão; luvas, sacos e tacos de golfe; 

máscaras de teatro; marionetas; objectos de diversão para festas e danças; papagaios de 

papel, patins de rodas e para gelo; trampolins, trenós; tobogans; trotinetas; bolas, raquetes 

e redes de ténis e ténis de mesa; bolas de sabão; pranchas de body-board, à vela e de surf; 

arneses e mastros para pranchas à vela; correias para pranchas de surf.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097635

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 
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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/097636

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Almofadas de protecção; alvos e alvos electrónicos; apetrechos de pesca incluindo canas, 

carretos e redes de pesca; arcos e flechas; jogos de argolas; árvores de natal e suas decora-

ções; balões; baloiços e cavalos de baloiço; barbatanas; luvas e tacos de basebol; berlindes; 

bicicletas fixas e máquinas para exercício físico, ginástica, musculação e reabilitação física 

incluindo discos e halteres; mesas, tacos e bolas de bilhar; mesas de ténis de mesa e de fu-

tebol de salão; cartas de jogar e de bingo; bolas de e para jogos; bonecas incluindo casas, 

camas, roupas, e quartos de boneca; piscinas de brinquedo; brinquedos incluindo modelos 

à escala e telecomandados e peluches; móbiles; máscaras e confettis de carnaval; jogos de 

construção e seus blocos; dados e copos de dados; jogos e tabuleiros de damas, dominó, 

gamão, mah-jong e xadrez; máquinas automáticas de diversão; luvas, sacos e tacos de golfe; 

máscaras de teatro; marionetas; objectos de diversão para festas e danças; papagaios de 

papel, patins de rodas e para gelo; trampolins, trenós; tobogans; trotinetas; bolas, raquetes 

e redes de ténis e ténis de mesa; bolas de sabão; pranchas de body-board, à vela e de surf; 

arneses e mastros para pranchas à vela; correias para pranchas de surf.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097637

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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/097638

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Almofadas de protecção; alvos e alvos electrónicos; apetrechos de pesca incluindo canas, 

carretos e redes de pesca; arcos e flechas; jogos de argolas; árvores de natal e suas decora-

ções; balões; baloiços e cavalos de baloiço; barbatanas; luvas e tacos de basebol; berlindes; 

bicicletas fixas e máquinas para exercício físico, ginástica, musculação e reabilitação física 

incluindo discos e halteres; mesas, tacos e bolas de bilhar; mesas de ténis de mesa e de fu-

tebol de salão; cartas de jogar e de bingo; bolas de e para jogos; bonecas incluindo casas, 

camas, roupas, e quartos de boneca; piscinas de brinquedo; brinquedos incluindo modelos 

à escala e telecomandados e peluches; móbiles; máscaras e confettis de carnaval; jogos de 

construção e seus blocos; dados e copos de dados; jogos e tabuleiros de damas, dominó, 

gamão, mah-jong e xadrez; máquinas automáticas de diversão; luvas, sacos e tacos de golfe; 

máscaras de teatro; marionetas; objectos de diversão para festas e danças; papagaios de 

papel, patins de rodas e para gelo; trampolins, trenós; tobogans; trotinetas; bolas, raquetes 

e redes de ténis e ténis de mesa; bolas de sabão; pranchas de body-board, à vela e de surf; 

arneses e mastros para pranchas à vela; correias para pranchas de surf.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097639

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097640

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Almofadas de protecção; alvos e alvos electrónicos; apetrechos de pesca incluindo canas, 

carretos e redes de pesca; arcos e flechas; jogos de argolas; árvores de natal e suas decora-

ções; balões; baloiços e cavalos de baloiço; barbatanas; luvas e tacos de basebol; berlindes; 
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bicicletas fixas e máquinas para exercício físico, ginástica, musculação e reabilitação física 

incluindo discos e halteres; mesas, tacos e bolas de bilhar; mesas de ténis de mesa e de fu-

tebol de salão; cartas de jogar e de bingo; bolas de e para jogos; bonecas incluindo casas, 

camas, roupas, e quartos de boneca; piscinas de brinquedo; brinquedos incluindo modelos 

à escala e telecomandados e peluches; móbiles; máscaras e confettis de carnaval; jogos de 

construção e seus blocos; dados e copos de dados; jogos e tabuleiros de damas, dominó, 

gamão, mah-jong e xadrez; máquinas automáticas de diversão; luvas, sacos e tacos de golfe; 

máscaras de teatro; marionetas; objectos de diversão para festas e danças; papagaios de 

papel, patins de rodas e para gelo; trampolins, trenós; tobogans; trotinetas; bolas, raquetes 

e redes de ténis e ténis de mesa; bolas de sabão; pranchas de body-board, à vela e de surf; 

arneses e mastros para pranchas à vela; correias para pranchas de surf.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097641

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097642

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Almofadas de protecção; alvos e alvos electrónicos; apetrechos de pesca incluindo canas, 

carretos e redes de pesca; arcos e flechas; jogos de argolas; árvores de natal e suas decora-

ções; balões; baloiços e cavalos de baloiço; barbatanas; luvas e tacos de basebol; berlindes; 

bicicletas fixas e máquinas para exercício físico, ginástica, musculação e reabilitação física 

incluindo discos e halteres; mesas, tacos e bolas de bilhar; mesas de ténis de mesa e de fu-

tebol de salão; cartas de jogar e de bingo; bolas de e para jogos; bonecas incluindo casas, 

camas, roupas, e quartos de boneca; piscinas de brinquedo; brinquedos incluindo modelos 

à escala e telecomandados e peluches; móbiles; máscaras e confettis de carnaval; jogos de 

construção e seus blocos; dados e copos de dados; jogos e tabuleiros de damas, dominó, 

gamão, mah-jong e xadrez; máquinas automáticas de diversão; luvas, sacos e tacos de golfe; 

máscaras de teatro; marionetas; objectos de diversão para festas e danças; papagaios de 

papel, patins de rodas e para gelo; trampolins, trenós; tobogans; trotinetas; bolas, raquetes 

e redes de ténis e ténis de mesa; bolas de sabão; pranchas de body-board, à vela e de surf; 

arneses e mastros para pranchas à vela; correias para pranchas de surf.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097643

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 
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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/097644

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Almofadas de protecção; alvos e alvos electrónicos; apetrechos de pesca incluindo canas, 

carretos e redes de pesca; arcos e flechas; jogos de argolas; árvores de natal e suas decora-

ções; balões; baloiços e cavalos de baloiço; barbatanas; luvas e tacos de basebol; berlindes; 

bicicletas fixas e máquinas para exercício físico, ginástica, musculação e reabilitação física 

incluindo discos e halteres; mesas, tacos e bolas de bilhar; mesas de ténis de mesa e de fu-

tebol de salão; cartas de jogar e de bingo; bolas de e para jogos; bonecas incluindo casas, 

camas, roupas, e quartos de boneca; piscinas de brinquedo; brinquedos incluindo modelos 

à escala e telecomandados e peluches; móbiles; máscaras e confettis de carnaval; jogos de 

construção e seus blocos; dados e copos de dados; jogos e tabuleiros de damas, dominó, 

gamão, mah-jong e xadrez; máquinas automáticas de diversão; luvas, sacos e tacos de golfe; 

máscaras de teatro; marionetas; objectos de diversão para festas e danças; papagaios de 

papel, patins de rodas e para gelo; trampolins, trenós; tobogans; trotinetas; bolas, raquetes 

e redes de ténis e ténis de mesa; bolas de sabão; pranchas de body-board, à vela e de surf; 

arneses e mastros para pranchas à vela; correias para pranchas de surf.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097645

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-
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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/097646

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Almofadas de protecção; alvos e alvos electrónicos; apetrechos de pesca incluindo canas, 

carretos e redes de pesca; arcos e flechas; jogos de argolas; árvores de natal e suas decora-

ções; balões; baloiços e cavalos de baloiço; barbatanas; luvas e tacos de basebol; berlindes; 

bicicletas fixas e máquinas para exercício físico, ginástica, musculação e reabilitação física 

incluindo discos e halteres; mesas, tacos e bolas de bilhar; mesas de ténis de mesa e de fu-

tebol de salão; cartas de jogar e de bingo; bolas de e para jogos; bonecas incluindo casas, 

camas, roupas, e quartos de boneca; piscinas de brinquedo; brinquedos incluindo modelos 

à escala e telecomandados e peluches; móbiles; máscaras e confettis de carnaval; jogos de 

construção e seus blocos; dados e copos de dados; jogos e tabuleiros de damas, dominó, 

gamão, mah-jong e xadrez; máquinas automáticas de diversão; luvas, sacos e tacos de golfe; 

máscaras de teatro; marionetas; objectos de diversão para festas e danças; papagaios de 

papel, patins de rodas e para gelo; trampolins, trenós; tobogans; trotinetas; bolas, raquetes 

e redes de ténis e ténis de mesa; bolas de sabão; pranchas de body-board, à vela e de surf; 

arneses e mastros para pranchas à vela; correias para pranchas de surf.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097647

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30
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[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/097648

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097649

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097650

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097651

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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, jo-

alharia, 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/097652

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 
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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/097653

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097654

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 
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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/097655

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097656

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-
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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 (Pantone 873 C).

[210] 編號 N.º : N/097657

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C).

[210] 編號 N.º : N/097658

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 
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com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097659

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097660

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 
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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/097661

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C).

[210] 編號 N.º : N/097662

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097663

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097664

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43
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[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 : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097665

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097666

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-
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ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097667

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097668

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C).

[210] 編號 N.º : N/097669

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C).
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[210] 編號 N.º : N/097670

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C).

[210] 編號 N.º : N/097671

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097672

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097673

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.
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[210] 編號 N.º : N/097674

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097675

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097676

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097677

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097678

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097679

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097680

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097681

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 
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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/097682

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097683

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 875 C).

[210] 編號 N.º : N/097684

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 875 C).

[210] 編號 N.º : N/097685

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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 (Pantone 875 C).

[210] 編號 N.º : N/097686

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097687

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto.

[210] 編號 N.º : N/097688

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097689

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097690

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 
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música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097691

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco.

[210] 編號 N.º : N/097692

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



N.º 20 — 20-5-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9415

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097693

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097694

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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/097695

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C) e Preto.

[210] 編號 N.º : N/097696

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-
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tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 873 C) e Preto.

[210] 編號 N.º : N/097761

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 河南巴奴餐飲企業管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市管城區港灣路1號院金色港灣49號樓1-3層5號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館；咖啡館；快餐館；酒吧服務；備辦宴席；餐廳；自助餐館；寄宿處；汽車旅館；飯店。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097762

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 郭琍盈 

 地址 Endereço : 中國浙江省瑞安市荊谷鄉塗頭村 

 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡鏈，夾鼻眼鏡鏈，眼鏡掛繩，夾鼻眼鏡掛繩，眼鏡套，夾鼻眼鏡盒，眼鏡（光學），夾鼻眼鏡

架，夾鼻眼鏡，隱形眼鏡盒，護目鏡，矯正透鏡（光學），太陽鏡，隱形眼鏡，眼鏡盒，眼鏡架，眼

鏡框，眼鏡片，擦眼鏡布，眼鏡。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097763

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : TONG MEI IAN

 地址 Endereço : Av. Olímpica No. 239, Edf. Lei Pou Kok, 12/C, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬與其合金及不屬別類之貴重金屬製品或鍍有貴重金屬之物品；首飾、寶石；鐘錶及計

時儀器。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097764

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : TONG MEI IAN

 地址 Endereço : Av. Olímpica No. 239, Edf. Lei Pou Kok, 12/C, Taipa, Macau

 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、不屬別類之皮革及人造皮製品；動物皮、獸皮；行李箱及旅行袋；傘、遮陽傘

及手杖，鞭、馬具。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097765

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : TONG MEI IAN

 地址 Endereço : Av. Olímpica No. 239, Edf. Lei Pou Kok, 12/C, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : 衣著、靴鞋、帽子。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097782

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde Nsw 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e equipamentos de jogos; máquinas de jogos incluindo máquinas caça-níqueis 

electrónicas e electromecânicas e peças e acessórios para os mesmos; armários de caça-

-níqueis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097784

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : 珠海合和服裝有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市高新區唐家灣鎮文苑街二巷55號二樓201 

 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 : 鋨；手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；胸針（首飾）；鏈（首飾）；項鍊（首飾）；珠寶首飾；戒指（首

飾）；鐘；手錶。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097785

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : 珠海合和服裝有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市高新區唐家灣鎮文苑街二巷55號二樓201 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18
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[511] 產品 Produtos : 仿皮革；背包；錢包（錢夾）；手提包；包；毛皮製覆蓋物；皮製繫帶；傘；手杖；馬具配件。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097786

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : 珠海合和服裝有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市高新區唐家灣鎮文苑街二巷55號二樓201 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 布；紡織品製壁掛；氈；紡織品毛巾；紡織品手帕；被子；床墊遮蓋物；旅行用毯（膝蓋保暖

用）；鴨絨被；床單和枕套。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097787

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : 珠海合和服裝有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市高新區唐家灣鎮文苑街二巷55號二樓201 

 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；體操服；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；圍巾；腰帶。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097790

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos e equipamentos de jogos; máquinas de jogos incluindo máquinas caça-níqueis 

electrónicas e electromecânicas e peças e acessórios para os mesmos; armários de caça-

-níqueis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097791

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : 盧美雲 

 地址 Endereço : 澳門天通街4號B地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 調味用香料。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097792

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : LAU, MING HEI

 地址 Endereço : 澳門大堂巷12號地下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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097793

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : FAZIOLI PIANOFORTI S.P.A.

 地址 Endereço : Via Ronche, 47, 33077 Sacile (PN), Italy
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 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : Instrumentos musicais; estojos para instrumentos musicais; diapasões; teclados para ins-

trumentos musicais; pianos; cordas do piano; teclas de piano; plectros para instrumentos de 

cordas; sintetizadores de música; válvulas para instrumentos musicais; batutas de maestro; 

baquetas de tambor; aparelhos para virar as páginas das partituras; suportes para instru-

mentos musicais; suportes para partituras; pedais para instrumentos musicais; reguladores 

de intensidade para pianos mecânicos; cavaletes para instrumentos de música; afinadores 

de cordas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097808

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : FEDERAL OATS MILLS SDN. BERHAD

 地址 Endereço : No.4826A Jalan Permatang Pauh, Mak Mandin Industrial Estate, 13400 Butterworth, 

Penang, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Flocos de aveia; aveia moída; alimentos à base de aveia para consumo humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097809

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

 地址 Endereço : The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco, California 94105, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Publicações transferíveis, nomeadamente, boletins informativos, materiais de instrução, e 

formulários, todos relacionados com a área do direito.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, verde e verde clara tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/097810

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

 地址 Endereço : The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco, California 94105, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de impressão e publicações impressas, nomeadamente, panfletos, brochuras, bo-

letins informativos, manuais, materiais de instrução e de ensino, e formulários, todos rela-

cionados com a área do direito.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, verde e verde clara tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097811

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

 地址 Endereço : The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco, California 94105, 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 : Prestação de serviços de pesquisa de negócios; fornecimento de informações comerciais; 

serviços de consultadoria de negócios nas áreas de organizações, aquisições, fusões, «joint-

-ventures» empresariais ou outros acordos de parceria estratégica; organização e realização 

de conferências de negócios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, verde e verde clara tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097812

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

 地址 Endereço : The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco, California 94105, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e de formação, nomeadamente, a organização e realização de confe-

rências, seminários ou workshops, tudo relacionado com a área do direito; fornecimento de 

boletins informativos, blogs, vídeos e materiais de instrução online, tudo relacionado com 

a área do direito.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, verde e verde clara tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097813

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

 地址 Endereço : The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco, California 94105, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços jurídicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta, verde e verde clara tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097814

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GANAPATI

 地址 Endereço : 6, rue Grande, 77430, Champagne-sur-Seine, 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; perfumes, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos; depi-

latórios; produtos para a remoção da maquilhagem; batons; máscaras de beleza; produtos 

para barbear; cremes para couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097815

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GANAPATI

 地址 Endereço : 6, rue Grande, 77430, Champagne-sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos (óptica); óculos de sol; óculos anti-reflexo; óculos de protecção para desporto; len-

tes de óculos; estojos para óculos; armações de óculos; estojos para telemóveis.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097816

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GANAPATI

 地址 Endereço : 6, rue Grande, 77430, Champagne-sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Produtos de joalharia; pedras preciosas; relógios e instrumentos cronométricos; metais 

preciosos e suas ligas; moedas; obras de arte em metais preciosos; estojos para produtos de 

joalharia [cofres]; caixas em metais preciosos; estojos, braceletes, correntes, relógios, molas 

ou vidros para relógios; porta-chaves [bugigangas ou berloques]; estátuas ou figurinhas (es-

tatuetas) em metais preciosos; estojos ou estojos de apresentação para relógios; medalhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097817

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GANAPATI

 地址 Endereço : 6, rue Grande, 77430, Champagne-sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; peles de animais; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas; chicotes, arreios e selaria; carteiras; bolsas (porta-moedas); 

sacos; estojos para artigos de toilette (vazios); coleiras ou vestuário para animais; sacos de 

rede para compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097818

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : GANAPATI

 地址 Endereço : 6, rue Grande, 77430, Champagne-sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; camisas; vestuário em couro ou imitação de couro; cintos 

(vestuário); peles (vestuário); luvas (vestuário); lenços de cabeça ou de pescoço; gravatas; 
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«hosiery»; peúgas; chinelos de quarto; calçado para a praia, esqui ou de desporto; roupa in-

terior.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097819

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳市雲房網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區深南大道7888號東海國際中心一期A棟17層01A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業管理和組織諮詢；進出口代理；替他人推銷；人事管理諮詢；商業場所搬遷；為零售目的在

通訊媒體上展示商品；審計；尋找贊助；文秘；藥品零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097820

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳市雲房網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區深南大道7888號東海國際中心一期A棟17層01A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產出租；不動產代理；住房代理；不動產經紀；不動產管理；房地產事務；辦公室（不動產）

出租；農場出租；經紀；代管產業。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097821

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳市雲房網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區深南大道7888號東海國際中心一期A棟17層01A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業管理和組織諮詢；進出口代理；替他人推銷；人事管理諮詢；商業場所搬遷；為零售目的在

通訊媒體上展示商品；審計；尋找贊助；文秘；藥品零售或批發服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097822

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳市雲房網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區深南大道7888號東海國際中心一期A棟17層01A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產出租；不動產代理；住房代理；不動產經紀；不動產管理；房地產事務；辦公室（不動產）

出租；農場出租；經紀；代管產業。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097823

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳市雲房網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區深南大道7888號東海國際中心一期A棟17層01A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業管理和組織諮詢；進出口代理；替他人推銷；人事管理諮詢；商業場所搬遷；為零售目的在

通訊媒體上展示商品；審計；尋找贊助；文秘；藥品零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097824

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 深圳市雲房網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區深南大道7888號東海國際中心一期A棟17層01A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產出租；不動產代理；住房代理；不動產經紀；不動產管理；房地產事務；辦公室（不動產）

出租；農場出租；經紀；代管產業。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097825

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 北京靈遊坊軟件技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村大街甲59號文化大廈303室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機操作程序；計算機軟件（已錄製）；電腦軟件（錄製好的）；磁性數據介質；光

盤；電子出版物（可下載）；計算機遊戲軟件；便攜式媒體播放器；密紋盤（音像）；動畫片；密

紋盤（只讀儲存器）；電視遊戲卡；計算機程序（可下載軟件）；可下載的手機鈴音；可下載的

音樂文件；可下載的影像文件；手機應用程式。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097826

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 北京靈遊坊軟件技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村大街甲59號文化大廈303室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 在線電子書籍和雜誌的出版；娛樂信息；提供娛樂設施；娛樂；在計算機網絡上提供在線遊

戲；除廣告片外的影片製作；廣播和電視節目製作；電影劇本編寫；作曲；文字出版（廣告宣傳

材料除外）；圖書出版；提供在線電子出版物（非下載）；除廣告以外的版面設計；提供在線音樂

（非下載）；戲劇製作；表演製作；節目製作；電視文娛節目；電影放映；娛樂信息（消遣）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097827

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 中山市中智藥業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市火炬開發區康泰路南3號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；中藥成藥；藥茶；煎好的藥；藥用助消化劑；化學藥物製劑；減肥用藥劑；醫用乙醛；藥

物飲料；醫藥製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖描記器電極用化學導體；人工授精用精
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液；消毒劑；隱形眼鏡用溶液；微生物用營養物質；醫用營養品；嬰兒食品；藥製糖果；淨化劑；

獸醫用藥；消滅有害動物製劑；浸藥液的薄紙；醫用敷料；牙填料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097828

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 中山市中智藥業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市火炬開發區康泰路南3號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；茶飲料；糖果；非醫用口香糖；食用王漿（非醫用）；龜苓膏；蟲草雞精；佐料（調味品）；調

味料；調味品；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；螺旋藻（非醫用營養品）；咖啡飲料；甜

食；枇杷膏；麵包；含澱粉食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097829

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 中山市中智藥業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市火炬開發區康泰路南3號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務；藥品零售或批發服務；藥用製劑零售

或批發服務；衛生製劑零售或批發服務；醫療用品零售或批發服務；獸藥零售或者批發服務；獸

醫用製劑零售或者批發服務；廣告；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；電視廣告；商業管理和組織諮詢；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購

買商品或服務）；商業專業諮詢；市場研究；人事管理諮詢；商業管理輔助；商業管理諮詢；商業

場所搬遷；計算機數據庫信息系統化；會計；自動售貨機出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097830

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 中山市中智藥業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市火炬開發區康泰路南3號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務；藥品零售或批發服務；藥用製劑零售

或批發服務；衛生製劑零售或批發服務；醫療用品零售或批發服務；獸藥零售或者批發服務；獸

醫用製劑零售或者批發服務；廣告；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；電視廣告；商業管理和組織諮詢；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購

買商品或服務）；商業專業諮詢；市場研究；人事管理諮詢；商業管理輔助；商業管理諮詢；商業

場所搬遷；計算機數據庫信息系統化；會計；自動售貨機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097831

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 東莞易步機器人有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞松山湖高新技術產業開發區工業南路6號松湖華科產業孵化園2棟311-317室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 電動車輛；陸、空、水或鐵路用機動運載器；小型機動車；汽車；自行車；遙控車（非玩具）；打

高爾夫球用手推車；摩托車；陸地車輛電力發動機；車輪胎。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097832

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED
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 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 用於記錄、存儲、傳輸或重現聲音、圖像、攝影、視頻和/或多媒體內容的裝置和便攜式手持電

子設備；攝影儀器；攝像頭；視頻攝影機；數碼相機；網絡攝影機；攝像機；攝影儀器、照相機、

攝像機、數碼相機、網絡攝影機、攝像機用的軟件；攝影儀器、照相機、攝像機、數碼相機、網

絡攝影機、攝像機的附件和零件，包括鏡頭、攝影和電動閃光燈、數碼視屏、遙控器、麥克風、

SD卡（安全數字卡）、轉換器、用於連接相機的適配環、電池、電池充電器、箱包、皮帶、支架、

三腳架；用於觀看電子照相機和攝像機的電子圖像的裝置；用於拍攝照片、預覽和編輯圖像，

並在網上、計算機系統、計算機平台、互聯網、電信網絡進行分享的移動設備應用軟件；用於輸

入、輸出、處理、編輯和打印圖像數據的計算機程式和應用軟件；用於在互聯網和無線通信網絡

上創建、處理、控制、編輯和轉移圖形、插圖、動畫和文字的計算機軟件和應用軟件；用於通過

通信網絡或互聯網上載、張貼、顯示、標記、博客、分享或提供電子媒體或訊息的軟件和應用軟

件；用於在互聯網和無線通信網絡上進行桌面出版、電子出版、數碼出版、平面設計、插畫、動

畫和排版的計算機程式；數據存儲程式；科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信

號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝置及儀器；處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的

裝置和儀器；錄製、傳送、重放聲音或影像的裝置；磁性數據載體，錄音盤；光盤，DVD盤和其

他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結構；收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機；計算

機軟件；滅火設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097833

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 提供計算機或無線終端的應用服務，即提供用於進行聲音的編輯和複製的軟件、用於記錄、處

理、接收、重放、發送、修改、壓縮、解壓縮、廣播、合併和/或增強聲音、視頻圖像、圖形、數據

的軟件、用於進行語音識別的軟件、用於進行語音通訊的軟件、用於通過通信網絡或互聯網上

載、張貼、展示、標註、博客、分享或提供電子媒體或信息的軟件；提供計算機服務，以提供經

由移動電信網絡和互聯網下載的計算機軟件；計算機網絡服務和分時服務；網站的設計、開發

和維護；主持電腦網站（網站）；網絡服務器的出租；線上、互動或網上電腦服務；提供網站供

檢索搜尋；電腦程序編製；電腦程式系統軟件服務；電腦程式和資料的資料轉換；內聯網和線

上資料庫的開發；科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研究；計算機硬件

與軟件的設計與開發。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097834

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 廣發銀行股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市越秀區東風東路713號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融服務；銀行；珠寶估價；不動產代理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097835

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 廣發銀行股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市越秀區東風東路713號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融服務；銀行；珠寶估價；不動產代理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097836

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 廣發銀行股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市越秀區東風東路713號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融服務；銀行；珠寶估價；不動產代理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097837

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 廣發銀行股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市越秀區東風東路713號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融服務；銀行；珠寶估價；不動產代理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097838

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 廣發銀行股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市越秀區東風東路713號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融服務；銀行；珠寶估價；不動產代理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097839

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 廣發銀行股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市越秀區東風東路713號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融服務；銀行；珠寶估價；不動產代理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097840

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 廣發銀行股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市越秀區東風東路713號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : 保險；金融服務；銀行；珠寶估價；不動產代理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097841

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 廣發銀行股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市越秀區東風東路713號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融服務；銀行；珠寶估價；不動產代理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097842

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 廣發銀行股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市越秀區東風東路713號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融服務；銀行；珠寶估價；不動產代理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097843

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 廣發銀行股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市越秀區東風東路713號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融服務；銀行；珠寶估價；不動產代理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當。  

[540] 商標 Marca : 



N.º 20 — 20-5-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9435

[210] 編號 N.º : N/097844

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 檀香山企業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門跨境工業區北街檀香山中心地下1至3樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 菊花蜜，西洋菜蜜，無花果蜜。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色字，黃色底。 

[210] 編號 N.º : N/097845

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 檀香山企業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門跨境工業區北街檀香山中心地下1至3樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 菊花蜜，西洋菜蜜，無花果蜜。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色字，紅色底。 

[210] 編號 N.º : N/097846

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : GANT AB

 地址 Endereço : P.O. Box 27021, 10251 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡（光學用）；眼鏡；太陽鏡；眼鏡框；眼鏡架；眼鏡掛繩；眼鏡套；眼鏡鍊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097847

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31
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[730] 申請人 Requerente : GANT AB

 地址 Endereço : P.O. Box 27021, 10251 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 計時儀器；鐘；錶；珠寶（首飾）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097848

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : GANT AB

 地址 Endereço : P.O. Box 27021, 10251 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡（光學用）；眼鏡；太陽鏡；眼鏡框；眼鏡架；眼鏡掛繩；眼鏡套；眼鏡鍊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097849

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : GANT AB

 地址 Endereço : P.O. Box 27021, 10251 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 計時儀器；鐘；錶；珠寶（首飾）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097850

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : GANT AB

 地址 Endereço : P.O. Box 27021, 10251 Stockholm, Sweden
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 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；仿皮革；名片匣（皮夾）；旅行袋；手提包；錢包；公事包；帆布背袋；包；運動包；鑰匙

包；皮革製帶；傘；手杖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097851

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : GANT AB

 地址 Endereço : P.O. Box 27021, 10251 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；靴鞋；帽子；襪；手套（服裝）；圍巾；領帶；服裝帶（衣服）；束腹；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097852

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : GANT AB

 地址 Endereço : P.O. Box 27021, 10251 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；樣品散發；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；組織商業或廣告展覽；替

他人推銷；進出口代理；對購買訂單進行行政處理；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097853

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31
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[730] 申請人 Requerente : GANT AB

 地址 Endereço : P.O. Box 27021, 10251 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡（光學用）；眼鏡；太陽鏡；眼鏡框；眼鏡架；眼鏡掛繩；眼鏡套；眼鏡鍊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097854

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : GANT AB

 地址 Endereço : P.O. Box 27021, 10251 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 計時儀器；鐘；錶；珠寶（首飾）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097855

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : GANT AB

 地址 Endereço : P.O. Box 27021, 10251 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；靴鞋；帽子；襪；手套（服裝）；圍巾；領帶；服裝帶（衣服）；束腹；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097856

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : GANT AB

 地址 Endereço : P.O. Box 27021, 10251 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；仿皮革；名片匣（皮夾）；旅行袋；手提包；錢包；公事包；帆布背袋；包；運動包；鑰匙

包；皮革製帶；傘；手杖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097857

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : GANT AB

 地址 Endereço : P.O. Box 27021, 10251 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；仿皮革；名片匣（皮夾）；旅行袋；手提包；錢包；公事包；帆布背袋；包；運動包；鑰匙

包；皮革製帶；傘；手杖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097858

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 鄭應南 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士馬路209號飛通大廈A座四樓B座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，白色及黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097863

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : MANIFATTURE 7 BELL S.P.A.

 地址 Endereço : Via Bruno Buozzi 172, 50013 Campi Bisenzio (FI), Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente, saias, pulôveres e camisolas, camisas, camisetas («T-shirts»), 

blusas, calças, roupões e robes, pijamas, coletes, meias calças, meias de vidro, camisolas 

(«jerseys») (vestuário), roupões de banho, jardineiras e macacões, roupas interior, blusas 

e camisolas («sweaters»), camisolões e vestidos macacão ou de avental, calças, calças de 

ganga («jeans»), fatos, vestido de cerimónia, vestuário exterior, nomeadamente, sobre-

tudos, casacos, dólmans («stuff jackets»), casacos e blusões, parcas («parkas»), malhas, 

nomeadamente, blusas de malha, calças de malha, vestido de malha; vestuário de couro, 

nomeadamente, blusões de couro, casacos de couro; roupa de criança, nomeadamente, 

babetes de pano para crianças, macacões para dormir, vestuário de peça única, macacões 

de perna curta, enxovais, toucas de banho, fatos de banho, roupas de ginástica, nomeada-

mente, calções, camisetas («t-shirts»), vestuário impermeável, nomeadamente, capas de 

chuva, gabardinas e impermeáveis, calçado, chinelos, chinelos de banho, botas, sapatos de 

praia, sandálias, sapatos de desporto, chapelaria, nomeadamente, chapéus, bonés, meias, 

ligas, luvas (vestuário), xailes, laços, gravatas, cachecóis, lenços de bolso; peles (vestuário), 

nomeadamente, estolas de pele, blusões de pele, casacos e sobretudos de pele, cintos, tudo 

incluído na Classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097864

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : MANIFATTURE 7 BELL S.P.A.

 地址 Endereço : Via Bruno Buozzi 172, 50013 Campi Bisenzio (FI), Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; assistência de gestão de negócios; reproduções de documentos, processamento 

de texto, processamento administrativo de pedidos de compra; difusão de material publici-

tário; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins de comércio de reta-

lho, organização de feiras de comércio com fins comerciais ou publicitários, organização de 

exposições com fins comerciais ou publicitários, organização de desfiles de moda para fins 

de publicidade ou venda, agências de publicidade, administração comercial de licenciamen-

to de produtos e serviços de terceiros, busca de patrocínios, gestão de negócios de hotéis, 

gestão comercial de negócios franqueados («franchising»); promoção de vendas para tercei-

ros; promoção de vendas (para terceiros) relativas a vestuário, calçado, chapelaria, bolsas, 

malas, artigos de couro, tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097866

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : LUIGI LAVAZZA S.P.A.

 地址 Endereço : Corso Novara 59, 10154 Torino, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, misturas de café, café instantâneo, mistura de café instantâneo, extractos de café e 

sucedâneos do café, café descafeinado; chá, chá de camomila, cacau, bebidas à base de ca-

cau, infusões não medicinais; açúcar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097867

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : DOCTOR’S ASSOCIATES INC.

 地址 Endereço : 325 Bic Drive, Milford, CT., 06461, 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 : Sanduíches incluídas na classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097868

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : DOCTOR’S ASSOCIATES INC.

 地址 Endereço : 325 Bic Drive, Milford, CT., 06461, 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 : Bebidas, gasosas e outras bebidas não alcoólicas incluída na classe 32.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097869

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 劉代杰 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市華潤路158號10棟3單元24樓2403號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097870

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 劉代杰 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市華潤路158號10棟3單元24樓2403號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 人的美容服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097871

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 劉代杰 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市華潤路158號10棟3單元24樓2403號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 人的美容服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097872

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 劉代杰 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市華潤路158號10棟3單元24樓2403號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 人的美容服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097876

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas; pérolas; botões de pu-

nho; molas para gravata; anéis; pulseiras; brincos; colares; alfinetes de peito; amuletos; ar-

golas para chaves em metais preciosos; guarda-jóias; caixas em metais preciosos; relojoaria 

e instrumentos cronométricos; relógios; cronómetros; mecanismos para relógios; relógios 

de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de mesa; estojos para relógios; brace-

letes para relógios; correntes e molas para relógios ou vidros para relógios; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); armações para relógios de parede e 

relojoaria; fivelas para cintos feitos de metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097878

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097879

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

tivos, jogos para telemóvel, jogos sociais e aplicações para jogos; jogos aperfeiçoamentos 

dentro de jogos de computador on-line, jogos interactivos, jogos para celular, jogos sociais 

e aplicações para jogos; fornecimento de críticas de jogos de computador on-line, jogos 

interactivos, jogos para celular e aplicações para jogos; fornecimento de informações re-

lacionadas com jogos de computador, jogos interactivos, jogos para celular, jogos sociais e 

aplicações para jogos; serviços de jogo; serviços interactivos de jogo; fornecimento de jogos 

e aplicações para jogos no social, telemóvel, dispositivos electrónicos pessoais, dispositivos 
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electrónicos portáteis e plataformas de jogo; fornecimento de um portal na Internet no 

sector de jogos e serviços de jogo; organização e condução de concursos, torneios e outros 

jogos de fortuna e azar; fornecimento de jogos electrónicos; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de ambientes virtuais nos quais os utilizadores podem inte-

ragir através de jogos sociais para recreio, lazer ou para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097880

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, motel e estância turística (resort); alojamentos temporários; residências 

de marca; apartamentos com serviços domésticos; pensões, casas de hóspedes; alojamentos 

de férias, pousadas e casas turísticas; serviços de acampamento de férias (alojamentos); 

lares para idosos; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis e estâncias tu-

rísticas (resort); serviços de reservas para aluguer de alojamento temporário; serviços de 

reservas de alojamento de pensões, casas de hóspedes, férias, pousadas e casas turísticas; 

reserva de residências de marca e apartamentos com serviços domésticos; agência de alo-

jamento temporário; serviços de clubes sociais (fornecimento de alojamento, comida e be-

bida); fornecimento de instalações e amenidades para reuniões, conferências, seminários, 

eventos especiais (celebrações do casamentos) e banquetes; fornecimento de instalações e 

amenidades para exposições; serviços de restaurante; salas para aperitivos (bares); serviços 

de bar; salas de jantar temporárias; serviço de restaurante serve a si próprio; cafés; restau-

rantes de comida rápida; lojas de café; serviços de fornecimento de refeições (banquetes); 

cantinas de sirva-se a si próprio; infantários de dia; hotéis para animais; aluguer de salas 

de reuniões; fornecimento de instalações de parques de campismo e aluguer de caravanas 

móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097881

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, motel e estância turística (resort); alojamentos temporários; residências 

de marca; apartamentos com serviços domésticos; pensões, casas de hóspedes; alojamentos 

de férias, pousadas e casas turísticas; serviços de acampamento de férias (alojamentos); 

lares para idosos; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis e estâncias tu-

rísticas (resort); serviços de reservas para aluguer de alojamento temporário; serviços de 

reservas de alojamento de pensões, casas de hóspedes, férias, pousadas e casas turísticas; 

reserva de residências de marca e apartamentos com serviços domésticos; agência de alo-

jamento temporário; serviços de clubes sociais (fornecimento de alojamento, comida e be-

bida); fornecimento de instalações e amenidades para reuniões, conferências, seminários, 

eventos especiais (celebrações do casamentos) e banquetes; fornecimento de instalações e 

amenidades para exposições; serviços de restaurante; salas para aperitivos (bares); serviços 

de bar; salas de jantar temporárias; serviço de restaurante serve a si próprio; cafés; restau-

rantes de comida rápida; lojas de café; serviços de fornecimento de refeições (banquetes); 

cantinas de sirva-se a si próprio; infantários de dia; hotéis para animais; aluguer de salas 

de reuniões; fornecimento de instalações de parques de campismo e aluguer de caravanas 

móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097882

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e artigos em papel, cartão e artigos em cartão; materiais impressos, jornais e pu-

blicações periódicas, livros; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria, 

materiais adesivos (artigos de papelaria); materiais para pintores, pincéis, máquinas de es-

crever e artigos de escritório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto 

aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para 

impressoras e clichés (estereótipos).

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/097883

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : N.V. Nutricia

 地址 Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; substâncias dietéticas adaptadas para uso medi-

cinal; alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos para bebés com necessidades 

nutricionais especiais; leite para bebés e crianças; suplementos dietéticos nutricionais para 

uso medicinal; produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para crianças; preparados 

vitamínicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097884

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : N.V. Nutricia

 地址 Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite, leite em pó, lacticínios, lacticínios de iogurte, bebidas de iogurte, leite e lacticínios 

fermentado, sobremesas à base de leite, pudim à base de leite, bebidas aromatizadas à base 

de leite, e lacticínios; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos; óleos e gorduras 

alimentares; refeições, sopas e caldos, aperitivos e sobremesas preparadas; refeições prepa-

radas contendo acima mencionado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097885

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : N.V. Nutricia

 地址 Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Cereais e preparados à base de cereais; cereais para pequenos-almoços; barras de cereais; 

muesli; aperitivos, à base de cereais; aperitivos, à base de arroz; biscoitos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097886

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : N.V. Nutricia

 地址 Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas fortalecidas com minerais adicionais (não ser para uso medicinal); bebidas forta-

lecidas com vitaminas adicionais (sem ser para fins médicos); águas minerais; bebidas não 

alcoólicas enriquecidas com minerais; água aromatizada; bebidas de frutas e sumos de fru-

tas; bebidas de vegetais e sumos de vegetais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097888

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicos; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097889

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29
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[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloes; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097890

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097891

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 

frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097892

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicos; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097893

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-
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duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloes; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097894

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097895

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32
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[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 

frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097896

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicos; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097897

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 
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e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloes; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097898

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097899

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 
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frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097900

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicos; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097901

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 
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ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloes; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097902

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097903

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 
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frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097904

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicos; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097905

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 



9456 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2015 年 5 月 20 日

ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloes; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097906

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097907

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 
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frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097908

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; cápsulas de ginseng para fins médicos; pastilhas vitamínicos; preparados vitamíni-

cos; preparados farmacêuticos multivitamínicos; raízes medicinais; ervas medicinais; ex-

tractos de ervas medicinais; suplementos nutritivos dos extractos herbários; chá medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

médicos; alimentos feitos de ginseng para fins médicos; alimentos feitos de ginseng verme-

lho para fins médicos; alimentos processados consistindo principalmente de ginseng verme-

lho; suplementos nutricionais; medicamentos; tónicos medicinais; aditivos nutricionais para 

fins médicos; preparações farmacêuticas usando ginseng ou ginseng vermelho; suplementos 

dietéticos para humano, principalmente consistiu de ginseng ou ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097909

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

cos e cozinhados; geleias, compotas e molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares; produtos vegetais, processados; produtos alimentares feitos de ginseng 

e ginseng vermelho; produtos alimentares feitos de frutas; produtos de algas, processados; 
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ginseng e ginseng vermelho processados; ginseng e ginseng vermelho congelados; ginseng e 

ginseng vermelho cozido no vapor; alimentares contendo ginseng e ginseng vermelho para 

auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; suplementos alimentares contendo ginseng 

e ginseng vermelho para auxílio da saúde, sem ser para fins medicinais; alimentos proces-

sados consistindo principalmente de ingrediente de verde-descascado mexilhão; alimentos 

processados consistindo principalmente de lactobacillus extraído de kimchi; alimentos 

processados consistindo principalmente de aloes; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de ómega-3 extraído de óleo de soja (para alimentos); alimentos processados 

consistindo principalmente de colagéneo de peixe; alimentos processados consistindo prin-

cipalmente de cloridrato de glucosamina extraído de milho; alimentos processados consis-

tindo principalmente de co-enzima Q10 extraído de peixe e mariscos; alimentos processa-

dos consistindo principalmente de ginseng vermelho; frutas e legumes enlatados; alimentos 

preparados consistindo de frutas; gelatinas para alimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097910

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; pós de ginseng ou 

ginseng vermelho, sem ser para fins medicinais; extractos de ginseng ou ginseng vermelho 

sem ser para fins medicinais; bebidas à base de chá; bebidas à base de café; chocolate; re-

buçados (candy); licorice (artigos de confeitaria); geleias de fruta (artigos de confeitaria); 

geleias de ginseng vermelho (artigos de confeitaria); artigos de confeitaria; substitutos de 

mel; chá de ginseng; chá de ginseng vermelho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097911

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : KOREA GINSENG CORP.

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas; extractos de 
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frutas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas para desportistas; pós 

de ginseng para bebidas; extractos de ginseng para bebidas; sumos de ginseng (bebidas); 

sumos de vegetais (bebidas); águas (bebidas); bebidas não alcoólicas contendo ginseng ver-

melho; bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas; bebidas com sabor a frutas; pós 

para bebidas efervescentes; pastilhas para bebidas efervescentes; preparados para fazer 

bebidas efervescentes; bebidas de sumos de fruta não alcoólica; pós de fruta para bebidas; 

xaropes de fruta para bebidas; extractos de frutas (para bebidas); bebidas de vegetais ou 

frutas processados; néctares de ginseng, não alcoólico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097912

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 天津市綠視野節能工程設備有限公司 

 地址 Endereço : 中國天津市濱海新區大港中塘鎮張港子村大港油庫對面 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : 非文具用、非醫用、非家用膠帶；生橡膠或半成品橡膠；半加工塑料物質；非包裝用塑料膜；農

業用塑料膜；農用地膜；帆布水龍帶；建築防潮材料；橡膠或塑料製填充材料；橡膠或塑料製

（填充或襯墊用）包裝材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097913

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 肥西老母雞農牧科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國安徽省合肥市肥西縣上派鎮金寨南路與站前路交口名邦西城國際商業廣場107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 : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；自助餐廳；飯店；餐館；快餐館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097914

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31
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[730] 申請人 Requerente : 四川西嬋整形美容醫院有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市武候區新南路新83號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療診所；醫院；保健；醫療輔助；理療；牙科；醫藥諮詢；整形外科；頭髮移植；美容院。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097915

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 四川西嬋整形美容醫院有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市武候區新南路新83號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫院；整形外科；牙科；醫療護理；私人療養院；飲食營養指導；獸醫輔助；遠程醫學服務；醫療

輔助；美容師服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097916

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 澳門卷風記食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈11樓Q 

 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 : 麵包、糕點、糖果及穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色、黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/097917

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : 澳門卷風記食品有限公司 

 



N.º 20 — 20-5-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9461

地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈11樓Q 

 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 : 麵包、糕點、糖果及穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色、黃色，如圖所示。 

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 os 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/083825 2015/04/27 2015/04/27 LD&D Milk Pty Ltd 29

N/083826 2015/04/27 2015/04/27 LD&D Milk Pty Ltd 29

N/083827 2015/04/27 2015/04/27 PepsiCo, Inc. 09

N/083828 2015/04/27 2015/04/27 AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A. 33

N/083829 2015/04/27 2015/04/27 AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A. 33

N/083830 2015/04/27 2015/04/27 AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A. 33

N/083831 2015/04/27 2015/04/27 AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A. 33

N/083832 2015/04/27 2015/04/27 AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A. 33

N/083833 2015/04/27 2015/04/27 Feinberg Holdings Limited 11

N/083836 2015/04/27 2015/04/27 Restorsea LLC 03

N/086788 2015/04/27 2015/04/27 St. John Knits, Inc. 35

N/088339 2015/04/27 2015/04/27 SOCIEDADE DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO 

INSULAR S.A.

43
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N/089090 2015/04/27 2015/04/27 Glen Raven, Inc. 23

N/089091 2015/04/27 2015/04/27 Glen Raven, Inc. 24

N/089132 2015/04/27 2015/04/27 Morning Star Group Limited 36

N/089133 2015/04/27 2015/04/27 Morning Star Group Limited 39

N/089134 2015/04/27 2015/04/27 Morning Star Group Limited 41

N/089135 2015/04/27 2015/04/27 Morning Star Group Limited 43

N/089136 2015/04/27 2015/04/27 Morning Star Group Limited 44

N/089137 2015/04/27 2015/04/27 Morning Star Group Limited 45

N/089138 2015/04/27 2015/04/27 Morning Star Group Limited 39

N/089139 2015/04/27 2015/04/27 Morning Star Group Limited 43

N/089390 2015/04/27 2015/04/27 ZV HOLDING 03

N/089818 2015/04/27 2015/04/27 De Beers Diamond Jewellers Trade Mark Limited 35

N/089819 2015/04/27 2015/04/27 De Beers Diamond Jewellers Trade Mark Limited 14

N/089824 2015/04/27 2015/04/27 CHANEL 14

N/089975 2015/04/27 2015/04/27 SALM SAS 20

N/090125 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 41

N/090126 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 41

N/090187 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/090188 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35

N/090189 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38

N/090190 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42

N/090191 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/090192 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35

N/090193 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38
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N/090194 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42

N/090195 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/090196 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35

N/090197 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38

N/090198 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42

N/090199 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42

N/090200 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/090201 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35

N/090202 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38

N/090203 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42

N/090204 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/090205 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35

N/090206 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38

N/090207 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42
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N/090208 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/090209 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35

N/090210 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38

N/090237 2015/04/27 2015/04/27 NCsoft Corporation 09

N/090238 2015/04/27 2015/04/27 NCsoft Corporation 41

N/090239 2015/04/27 2015/04/27 Boo Boo Products Limited 03

N/090240 2015/04/27 2015/04/27 Boo Boo Products Limited 03

N/090257 2015/04/27 2015/04/27 海山堂藥業有限公司

HYSAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

05

N/090258 2015/04/27 2015/04/27 海山堂藥業有限公司

HYSAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

05

N/090259 2015/04/27 2015/04/27 海山堂藥業有限公司

HYSAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

05

N/090260 2015/04/27 2015/04/27 海山堂藥業有限公司

HYSAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

05

N/090261 2015/04/27 2015/04/27 海山堂藥業有限公司

HYSAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

05

N/090262 2015/04/27 2015/04/27 海山堂藥業有限公司

HYSAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

05

N/090316 2015/04/27 2015/04/27 CJ第一製糖株式會社

CJ Cheiljedang Corporation

30

N/090317 2015/04/27 2015/04/27 CJ第一製糖株式會社

CJ Cheiljedang Corporation

32

N/090332 2015/04/27 2015/04/27 Volt Group S.A. 03

N/090333 2015/04/27 2015/04/27 Volt Group S.A. 09

N/090334 2015/04/27 2015/04/27 Volt Group S.A. 14

N/090335 2015/04/27 2015/04/27 Volt Group S.A. 18

N/090336 2015/04/27 2015/04/27 Volt Group S.A. 20

N/090337 2015/04/27 2015/04/27 Volt Group S.A. 24

N/090338 2015/04/27 2015/04/27 Volt Group S.A. 25

N/090339 2015/04/27 2015/04/27 Volt Group S.A. 35

N/090340 2015/04/27 2015/04/27 Volt Group S.A. 40

N/090449 2015/04/27 2015/04/27 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE-PAZ S.A. 34
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N/090476 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 09

N/090477 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 10

N/090478 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 14

N/090479 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 44

N/090480 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 09

N/090481 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 10

N/090482 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 14

N/090483 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 44

N/090484 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 09

N/090485 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 10

N/090486 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 14

N/090487 2015/04/27 2015/04/27 Apple Inc. 44

N/090492 2015/04/27 2015/04/27 上海蕭雅生物科技有限公司 03

N/090494 2015/04/27 2015/04/27 桂冠實業股份有限公司 29

N/090495 2015/04/27 2015/04/27 桂冠實業股份有限公司 30

N/090496 2015/04/27 2015/04/27 桂冠實業股份有限公司 29

N/090497 2015/04/27 2015/04/27 桂冠實業股份有限公司 30

N/090513 2015/04/27 2015/04/27 Swiss Confederation represented by armasuisse, The Federal 

Department of Defense, Civil Protection and Sport

14

N/090528 2015/04/27 2015/04/27 Maserati S.p.A. 12

N/090529 2015/04/27 2015/04/27 Maserati S.p.A. 28

N/090536 2015/04/27 2015/04/27 Balboa Apps LLC 09

N/090537 2015/04/27 2015/04/27 Balboa Apps LLC 09

N/090538 2015/04/27 2015/04/27 Balboa Apps LLC 09

N/090539 2015/04/27 2015/04/27 Balboa Apps LLC 09

N/090718 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

08

N/090719 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/090720 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

21

N/090721 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35
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N/090722 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38

N/090723 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42

N/090724 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

08

N/090725 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

09

N/090726 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

21

N/090727 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

35

N/090728 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

38

N/090729 2015/04/27 2015/04/27 百度在線網絡技術（北京）有限公司

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 

CO., LTD.

42

N/090767 2015/04/27 2015/04/27 CLERMA 25

N/090768 2015/04/27 2015/04/27 CLERMA 25

N/090769 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

09

N/090770 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

16

N/090771 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

28

N/090772 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

41

N/090773 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

09

N/090774 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

16

N/090775 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

28

N/090776 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

41
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N/090777 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

09

N/090778 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

16

N/090779 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

28

N/090780 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

41

N/090783 2015/04/27 2015/04/27 利法亞克國際有限公司

LIFA AIR INTERNATIONAL LIMITED

07

N/090784 2015/04/27 2015/04/27 利法亞克國際有限公司

LIFA AIR INTERNATIONAL LIMITED

11

N/090785 2015/04/27 2015/04/27 利法亞克國際有限公司

LIFA AIR INTERNATIONAL LIMITED

37

N/090786 2015/04/27 2015/04/27 利法亞克國際有限公司

LIFA AIR INTERNATIONAL LIMITED

40

N/090787 2015/04/27 2015/04/27 利法亞克國際有限公司

LIFA AIR INTERNATIONAL LIMITED

07

N/090788 2015/04/27 2015/04/27 利法亞克國際有限公司

LIFA AIR INTERNATIONAL LIMITED

11

N/090789 2015/04/27 2015/04/27 利法亞克國際有限公司

LIFA AIR INTERNATIONAL LIMITED

37

N/090790 2015/04/27 2015/04/27 利法亞克國際有限公司

LIFA AIR INTERNATIONAL LIMITED

40

N/090819 2015/04/27 2015/04/27 Walgreens Boots Alliance, Inc. 03

N/090820 2015/04/27 2015/04/27 Walgreens Boots Alliance, Inc. 05

N/090821 2015/04/27 2015/04/27 Walgreens Boots Alliance, Inc. 10

N/090822 2015/04/27 2015/04/27 Walgreens Boots Alliance, Inc. 35

N/090823 2015/04/27 2015/04/27 Walgreens Boots Alliance, Inc. 40

N/090824 2015/04/27 2015/04/27 Walgreens Boots Alliance, Inc. 42

N/090825 2015/04/27 2015/04/27 Walgreens Boots Alliance, Inc. 44

N/090832 2015/04/27 2015/04/27 THORLEY INDUSTRIES LLC DBA 4moms 20

N/090857 2015/04/27 2015/04/27 SBE HOTEL LICENSING, LLC 35

N/090858 2015/04/27 2015/04/27 SBE HOTEL LICENSING, LLC 36

N/090859 2015/04/27 2015/04/27 SBE HOTEL LICENSING, LLC 37

N/090860 2015/04/27 2015/04/27 SBE HOTEL LICENSING, LLC 41

N/090861 2015/04/27 2015/04/27 SBE HOTEL LICENSING, LLC 42

N/090862 2015/04/27 2015/04/27 SBE HOTEL LICENSING, LLC 43
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N/090867 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

09

N/090868 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

16

N/090869 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

28

N/090870 2015/04/27 2015/04/27 中國動漫知識產權有限公司

China Animation IP Limited

41

N/090882 2015/04/27 2015/04/27 Versor Pty Ltd 09

N/090883 2015/04/27 2015/04/27 Versor Pty Ltd 16

N/090884 2015/04/27 2015/04/27 Versor Pty Ltd 28

N/090885 2015/04/27 2015/04/27 Versor Pty Ltd 41

N/090886 2015/04/27 2015/04/27 Versor Pty Ltd 42

N/090888 2015/04/27 2015/04/27 Société Jas Hennessy & Co. 33

N/090889 2015/04/27 2015/04/27 Société Jas Hennessy & Co. 41

N/090890 2015/04/27 2015/04/27 Société Jas Hennessy & Co. 33

N/090925 2015/04/27 2015/04/27 CHANEL 03

N/090947 2015/04/27 2015/04/27 Seven Dreamers Laboratories, Inc. 07

N/090948 2015/04/27 2015/04/27 Seven Dreamers Laboratories, Inc. 10

N/090949 2015/04/27 2015/04/27 Seven Dreamers Laboratories, Inc. 28

N/090950 2015/04/27 2015/04/27 Seven Dreamers Laboratories, Inc. 07

N/090951 2015/04/27 2015/04/27 Seven Dreamers Laboratories, Inc. 10

N/090952 2015/04/27 2015/04/27 Seven Dreamers Laboratories, Inc. 28

N/091050 2015/04/27 2015/04/27 蘇州寶熙貿易有限公司 30

N/091051 2015/04/27 2015/04/27 蘇州寶熙貿易有限公司 05

N/091071 2015/04/27 2015/04/27 QS Investors Holdings, LLC 36

N/091130 2015/04/27 2015/04/27 CHANEL 03

N/091131 2015/04/27 2015/04/27 CHANEL 07

N/091132 2015/04/27 2015/04/27 CHANEL 09

N/091133 2015/04/27 2015/04/27 CHANEL 14

N/091134 2015/04/27 2015/04/27  CHANEL 16

N/091135 2015/04/27 2015/04/27 CHANEL 18

N/091136 2015/04/27 2015/04/27 CHANEL 25

N/091141 2015/04/27 2015/04/27 Nu Mark LLC 34

N/091142 2015/04/27 2015/04/27 Abercrombie & Fitch Europe SA 35

N/091143 2015/04/27 2015/04/27 Abercrombie & Fitch Europe SA 03
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N/091144 2015/04/27 2015/04/27 Abercrombie & Fitch Europe SA 03

N/091145 2015/04/27 2015/04/27 SICHUAN WENJUN SPIRITS COMPANY LIMITED 33

N/091146 2015/04/27 2015/04/27 深圳市第一元素科技有限公司

Shenzhen First Element Technology Co., Ltd.

09

N/091202 2015/04/27 2015/04/27 CTBAT International Co. Limited 34

N/091203 2015/04/27 2015/04/27 CTBAT International Co. Limited 34

N/091218 2015/04/27 2015/04/27 NUBE, S.L. 09

N/091219 2015/04/27 2015/04/27 NUBE, S.L. 25

N/091220 2015/04/27 2015/04/27 NUBE, S.L. 41

N/091221 2015/04/27 2015/04/27 NUBE, S.L. 43

N/091222 2015/04/27 2015/04/27 DADWAY, INC. 18

N/091223 2015/04/27 2015/04/27 DADWAY, INC. 25

N/091255 2015/04/27 2015/04/27 落基山五金器具有限公司

Rocky Mountain Hardware, Inc.

06

N/091256 2015/04/27 2015/04/27 落基山五金器具有限公司

Rocky Mountain Hardware, Inc.

11

N/091257 2015/04/27 2015/04/27 落基山五金器具有限公司

Rocky Mountain Hardware, Inc.

21

N/091258 2015/04/27 2015/04/27 落基山五金器具有限公司

Rocky Mountain Hardware, Inc.

06

N/091259 2015/04/27 2015/04/27 落基山五金器具有限公司

Rocky Mountain Hardware, Inc.

11

N/091260 2015/04/27 2015/04/27 落基山五金器具有限公司

Rocky Mountain Hardware, Inc.

21

N/091274 2015/04/27 2015/04/27 福建省鳳朝凰投資發展有限公司 18

N/091275 2015/04/27 2015/04/27 福建省鳳朝凰投資發展有限公司 25

N/091276 2015/04/27 2015/04/27 福建省鳳朝凰投資發展有限公司 29

N/091277 2015/04/27 2015/04/27 福建省鳳朝凰投資發展有限公司 35

N/091278 2015/04/27 2015/04/27 福建省鳳朝凰投資發展有限公司 41

N/091279 2015/04/27 2015/04/27 福建省鳳朝凰投資發展有限公司 43

N/091280 2015/04/27 2015/04/27 鄭穆周 11

N/091281 2015/04/27 2015/04/27 黃尉 41

N/091303 2015/04/27 2015/04/27 LEAPFROG ENTERPRISES, INC. 09

N/091334 2015/04/27 2015/04/27 Brien Holden Vision Institute 05

N/091335 2015/04/27 2015/04/27 Brien Holden Vision Institute 09

N/091336 2015/04/27 2015/04/27 Brien Holden Vision Institute 05
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N/091337 2015/04/27 2015/04/27 Brien Holden Vision Institute 09

N/091339 2015/04/27 2015/04/27 Air House Pty Ltd 41

N/091370 2015/04/27 2015/04/27 CTBAT International Co. Limited 34

N/091409 2015/04/27 2015/04/27 愛侶健康科技有限公司

LOVER HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD 

03

N/091410 2015/04/27 2015/04/27 愛侶健康科技有限公司

LOVER HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD 

10

N/091411 2015/04/27 2015/04/27 愛侶健康科技有限公司

LOVER HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD 

25

N/091412 2015/04/27 2015/04/27 愛侶健康科技有限公司

LOVER HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD 

28

N/091413 2015/04/27 2015/04/27 愛侶健康科技有限公司

LOVER HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD 

35

N/091414 2015/04/27 2015/04/27 愛侶健康科技有限公司

LOVER HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD 

41

N/091472 2015/04/27 2015/04/27 佛山市天蘊教育諮詢有限公司 11

N/091473 2015/04/27 2015/04/27 佛山市天蘊教育諮詢有限公司 24

N/091474 2015/04/27 2015/04/27 佛山市天蘊教育諮詢有限公司 25

N/091503 2015/04/27 2015/04/27 Panama Jack International, Inc. 03

N/091504 2015/04/27 2015/04/27 Panama Jack International, Inc. 03

N/091505 2015/04/27 2015/04/27 V CREATION LIMITED 33

N/091506 2015/04/27 2015/04/27 V CREATION LIMITED 33

N/091513 2015/04/27 2015/04/27 蘇楚彬 03

N/091514 2015/04/27 2015/04/27 廣州環亞化妝品科技有限公司 03

N/091515 2015/04/27 2015/04/27 廣州環亞化妝品科技有限公司 03

N/091540 2015/04/27 2015/04/27 Crown Melbourne Limited 35

N/091542 2015/04/27 2015/04/27 Crown Melbourne Limited 39

N/091543 2015/04/27 2015/04/27 Crown Melbourne Limited 41

N/091544 2015/04/27 2015/04/27 Crown Melbourne Limited 43

N/091546 2015/04/27 2015/04/27 Go Fast Sports & Beverage Company 25

N/091547 2015/04/27 2015/04/27 Go Fast Sports & Beverage Company 30

N/091548 2015/04/27 2015/04/27 Go Fast Sports & Beverage Company 32

N/091549 2015/04/27 2015/04/27 Denis Brands SA 29

N/091550 2015/04/27 2015/04/27 Denis Brands SA 30

N/091627 2015/04/27 2015/04/27 澳門金澳煙草有限公司 34

N/091639 2015/04/27 2015/04/27 SGG Lisco LLC 28
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N/091640 2015/04/27 2015/04/27 中國免稅品（集團）有限責任公司

China Duty Free Group Co., Ltd.

35

N/091641 2015/04/27 2015/04/27 中國免稅品（集團）有限責任公司

China Duty Free Group Co., Ltd.

36

N/091642 2015/04/27 2015/04/27 中國免稅品（集團）有限責任公司

China Duty Free Group Co., Ltd.

41

N/091643 2015/04/27 2015/04/27 中國免稅品（集團）有限責任公司

China Duty Free Group Co., Ltd.

43

N/091648 2015/04/27 2015/04/27 中國免稅品（集團）有限責任公司

China Duty Free Group Co., Ltd.

35

N/091649 2015/04/27 2015/04/27 中國免稅品（集團）有限責任公司

China Duty Free Group Co., Ltd.

36

N/091650 2015/04/27 2015/04/27 中國免稅品（集團）有限責任公司

China Duty Free Group Co., Ltd.

41

N/091651 2015/04/27 2015/04/27 中國免稅品（集團）有限責任公司

China Duty Free Group Co., Ltd.

43

N/091696 2015/04/27 2015/04/27 夏茂軍 05

N/091697 2015/04/27 2015/04/27 Brand Off Limited 14

N/091698 2015/04/27 2015/04/27 Brand Off Limited 18

N/091699 2015/04/27 2015/04/27 Brand Off Limited 35

N/091700 2015/04/27 2015/04/27 ACCOR 43

N/092258 2015/04/27 2015/04/27 陳煥嶼

Chen Huanyu

03

N/092259 2015/04/27 2015/04/27 陳煥嶼

Chen Huanyu

03

N/092260 2015/04/27 2015/04/27 趙永恒

CHIU WING HANG

25

N/092263 2015/04/27 2015/04/27 Solvil et Titus S.A. 14

N/092276 2015/04/27 2015/04/27 Best Western International, Inc. 43

N/092277 2015/04/27 2015/04/27 Best Western International, Inc. 43

N/092278 2015/04/27 2015/04/27 Best Western International, Inc. 43

N/092279 2015/04/27 2015/04/27 Watson Enterprises Limited 35

N/092284 2015/04/27 2015/04/27 CHREA MILANO S.R.L. 18

N/092285 2015/04/27 2015/04/27 LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET 

DES BIOTECHNOLOGIES

05

N/092287 2015/04/27 2015/04/27 Ste. Michelle Wine Estates Ltd. 33

N/092288 2015/04/27 2015/04/27 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/092290 2015/04/27 2015/04/27 OROBIANCO SRL 25
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N/092291 2015/04/27 2015/04/27 OROBIANCO SRL 35

N/092292 2015/04/27 2015/04/27 OROBIANCO SRL 18

N/092293 2015/04/27 2015/04/27 Old Mutual PLC 35

N/092294 2015/04/27 2015/04/27 Old Mutual PLC 36

N/092299 2015/04/27 2015/04/27 中國工商銀行股份有限公司

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 

LIMITED

36

N/092300 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

36

N/092301 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

41

N/092302 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

42

N/092303 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

36

N/092304 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

41

N/092305 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

42

N/092306 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

36

N/092307 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

41

N/092308 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

42

N/092309 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

36

N/092310 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

41

N/092311 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

42

N/092312 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

36

N/092313 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

41

N/092314 2015/04/27 2015/04/27 清華大學

TSINGHUA UNIVERSITY 

42

N/092315 2015/04/27 2015/04/27 阿彌（江蘇）手工藝傳習有限公司 14

N/092316 2015/04/27 2015/04/27 阿彌（江蘇）手工藝傳習有限公司 20
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N/092317 2015/04/27 2015/04/27 阿彌（江蘇）手工藝傳習有限公司 21

N/092318 2015/04/27 2015/04/27 阿彌（江蘇）手工藝傳習有限公司 30

N/092319 2015/04/27 2015/04/27 阿彌（江蘇）手工藝傳習有限公司 31

N/092320 2015/04/27 2015/04/27 阿彌（江蘇）手工藝傳習有限公司 33

N/092321 2015/04/27 2015/04/27 阿彌（江蘇）手工藝傳習有限公司 35

N/092322 2015/04/27 2015/04/27 阿彌（江蘇）手工藝傳習有限公司 41

N/092323 2015/04/27 2015/04/27 阿彌（江蘇）手工藝傳習有限公司 43

N/092324 2015/04/27 2015/04/27 阿彌（江蘇）手工藝傳習有限公司 44

N/092325 2015/04/27 2015/04/27 高康化妝品製造有限責任公司 03

N/092326 2015/04/27 2015/04/27 泰豐輪胎股份有限公司

FEDERAL CORPORATION

12

N/092327 2015/04/27 2015/04/27 泰豐輪胎股份有限公司

FEDERAL CORPORATION

12

N/092331 2015/04/27 2015/04/27 思耐得生技股份有限公司

SMAD BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

05

N/092332 2015/04/27 2015/04/27 思耐得生技股份有限公司

SMAD BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

05

N/092333 2015/04/27 2015/04/27 思耐得生技股份有限公司

SMAD BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

05

N/092334 2015/04/27 2015/04/27 思耐得生技股份有限公司

SMAD BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

05

N/092335 2015/04/27 2015/04/27 Friesland Brands B.V. 29

N/092336 2015/04/27 2015/04/27 深圳市趣寶科技有限公司 09

N/092337 2015/04/27 2015/04/27 廈門萬仟堂藝術品有限公司 21

N/092350 2015/04/27 2015/04/27 施金賞

SHI JINSHANG

32

N/092351 2015/04/27 2015/04/27 施金賞

SHI JINSHANG

33

N/092352 2015/04/27 2015/04/27 鳳城利來食品貿易有限公司 30

N/092353 2015/04/27 2015/04/27 B.FOREVER 14

N/092356 2015/04/27 2015/04/27 蘇州健雄職業技術學院

Suzhou Chien-Shiung Institute of Technology

41

N/092357 2015/04/27 2015/04/27 江蘇唐邦機電有限公司

Jiangsu Donbom Mechanical & Electrical Co., Ltd.

28

N/092366 2015/04/27 2015/04/27 澳門佳士得國際藝術品拍賣有限公司 36

N/092369 2015/04/27 2015/04/27 廣州康普頓至高建材有限公司 06

N/092372 2015/04/27 2015/04/27 BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD 28

N/092375 2015/04/27 2015/04/27 天基數碼科技有限公司

T. G. COMPUTADOR TECNOLOGIA LIMITADA

35
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N/092376 2015/04/27 2015/04/27 陳錫朝

Chan Sek Chio

05

N/092377 2015/04/27 2015/04/27 陳錫朝

Chan Sek Chio

30

N/092378 2015/04/27 2015/04/27 黎偉國

Lai Vai Kok Wilcox

41

N/092389 2015/04/27 2015/04/27 許麗霞

Hoi, Lai Ha

35

N/092390 2015/04/27 2015/04/27 許麗霞

Hoi, Lai Ha

25

N/092391 2015/04/27 2015/04/27 WMS Gaming Inc. 09

N/092400 2015/04/27 2015/04/27 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 05

N/092401 2015/04/27 2015/04/27 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 10

N/092404 2015/04/27 2015/04/27 深圳市七里香珠寶首飾有限公司 14

N/092405 2015/04/27 2015/04/27 謝天國際餐飲事業有限公司 43

N/092408 2015/04/27 2015/04/27 陳球 30

N/092409 2015/04/27 2015/04/27 CJ Corporation 32

N/092410 2015/04/27 2015/04/27 REVLON (SUISSE) S.A. 08

N/092411 2015/04/27 2015/04/27 REVLON (SUISSE) S.A. 11

N/092412 2015/04/27 2015/04/27 許麗霞

Hoi, Lai Ha

18

N/092434 2015/04/27 2015/04/27 卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

COLOURMIX TRADI NG (MACAO COMMERCIAL 

OFFSHORE) LIMITED

03

N/092435 2015/04/27 2015/04/27 卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL 

OFFSHORE) LIMITED

35

N/092436 2015/04/27 2015/04/27 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 28

N/092437 2015/04/27 2015/04/27 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 28

N/092438 2015/04/27 2015/04/27 Alibaba Group Holding Limited 09

N/092439 2015/04/27 2015/04/27 Alibaba Group Holding Limited 16

N/092440 2015/04/27 2015/04/27 Alibaba Group Holding Limited 35

N/092441 2015/04/27 2015/04/27 Alibaba Group Holding Limited 36

N/092442 2015/04/27 2015/04/27 Alibaba Group Holding Limited 38

N/092443 2015/04/27 2015/04/27 Alibaba Group Holding Limited 39

N/092444 2015/04/27 2015/04/27 Alibaba Group Holding Limited 41

N/092445 2015/04/27 2015/04/27 Alibaba Group Holding Limited 42
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N/092446 2015/04/27 2015/04/27 Alibaba Group Holding Limited 43

N/092447 2015/04/27 2015/04/27 Alibaba Group Holding Limited 45

N/092450 2015/04/27 2015/04/27 友華生技醫藥股份有限公司

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

05

N/092558 2015/04/27 2015/04/27 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/092559 2015/04/27 2015/04/27 Japan Tobacco Inc. 34

N/092560 2015/04/27 2015/04/27 DOUBLE 名店有限公司 35

N/092562 2015/04/27 2015/04/27 天津天堰科技股份有限公司 09

N/092577 2015/04/27 2015/04/27 深圳市飛龍偉業皮具有限公司 18

N/092579 2015/04/27 2015/04/27 Komehyo Co., Ltd. 14

N/092580 2015/04/27 2015/04/27 Komehyo Co., Ltd. 18

N/092581 2015/04/27 2015/04/27 Komehyo Co., Ltd. 25

N/092582 2015/04/27 2015/04/27 Komehyo Co., Ltd. 35

N/092583 2015/04/27 2015/04/27 Komehyo Co., Ltd. 36

N/092586 2015/04/27 2015/04/27 Best Western International, Inc. 43

N/092587 2015/04/27 2015/04/27 Best Western International, Inc. 43

N/092588 2015/04/27 2015/04/27 BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD 28

N/092593 2015/04/27 2015/04/27 新億食品有限公司

SUN YIK FOOD LIMITED

29

N/092594 2015/04/27 2015/04/27 新億食品有限公司

SUN YIK FOOD LIMITED

30

N/092621 2015/04/27 2015/04/27 駱柏良 30

N/092622 2015/04/27 2015/04/27 駱柏良 30

N/092623 2015/04/27 2015/04/27 駱柏良 30

N/092624 2015/04/27 2015/04/27 九鼎國際集團娛樂投資有限公司

COMPANHIA DE INVESTIMENTO DE ENTRETENI-

MENTO INTERNACIONAL GRUPO FULFILL LIMITADA, 

e m i n g l ê s  F U L F I L L I N T E R N AT I O N A L G R O U P 

ENTERTAINMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED

35

N/092625 2015/04/27 2015/04/27 九鼎國際集團娛樂投資有限公司

COMPANHIA DE INVESTIMENTO DE ENTRETENI-

MENTO INTERNACIONAL GRUPO FULFILL LIMITADA, 

e m i n g l ê s  F U L F I L L I N T E R N AT I O N A L G R O U P 

ENTERTAINMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED

39

N/092626 2015/04/27 2015/04/27 九鼎國際集團娛樂投資有限公司

COMPANHIA DE INVESTIMENTO DE ENTRETENI-

MENTO INTERNACIONAL GRUPO FULFILL LIMITADA, 

e m i n g l ê s  F U L F I L L I N T E R N AT I O N A L G R O U P 

ENTERTAINMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED

41
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N/092627 2015/04/27 2015/04/27 九鼎國際集團娛樂投資有限公司

COMPANHIA DE INVESTIMENTO DE ENTRETENI-

MENTO INTERNACIONAL GRUPO FULFILL LIMITADA, 

e m i n g l ê s  F U L F I L L I N T E R N AT I O N A L G R O U P 

ENTERTAINMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED

43

N/092628 2015/04/27 2015/04/27 裕京亞太有限公司

Well Capital Asia Pacific Limited

32

N/092629 2015/04/27 2015/04/27 裕京亞太有限公司

Well Capital Asia Pacific Limited

33

N/092630 2015/04/27 2015/04/27 TASAKI & Co., Ltd. 14

N/092631 2015/04/27 2015/04/27 TASAKI & Co., Ltd. 16

N/092632 2015/04/27 2015/04/27 TASAKI & Co., Ltd. 18

N/092633 2015/04/27 2015/04/27 TASAKI & Co., Ltd. 21

N/092634 2015/04/27 2015/04/27 TASAKI & Co., Ltd. 35

N/092637 2015/04/27 2015/04/27 光明乳業股份有限公司 05

N/092638 2015/04/27 2015/04/27 光明乳業股份有限公司 29

N/092639 2015/04/27 2015/04/27 光明乳業股份有限公司 30

N/092642 2015/04/27 2015/04/27 歐俊傑

AU CHON KIT

43

N/092643 2015/04/27 2015/04/27 歐俊傑

AU CHON KIT

30

N/092644 2015/04/27 2015/04/27 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/092645 2015/04/27 2015/04/27 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/092646 2015/04/27 2015/04/27 竣灝發展有限公司 42

N/092647 2015/04/27 2015/04/27 竣灝發展有限公司 45

N/092648 2015/04/27 2015/04/27 廣州唯品會信息科技有限公司 35

N/092653 2015/04/27 2015/04/27 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/092654 2015/04/27 2015/04/27 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 18

N/092655 2015/04/27 2015/04/27 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 25

N/092656 2015/04/27 2015/04/27 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092657 2015/04/27 2015/04/27 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 36

N/092658 2015/04/27 2015/04/27 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/092659 2015/04/27 2015/04/27 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/092660 2015/04/27 2015/04/27 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/092661 2015/04/27 2015/04/27 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092662 2015/04/27 2015/04/27 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092675 2015/04/27 2015/04/27 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 41
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編號

N.º
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Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/092676 2015/04/27 2015/04/27 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 41

N/092677 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092678 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092679 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092680 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092681 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092683 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092684 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092685 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092686 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092687 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092688 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092689 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092690 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092691 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092692 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092693 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092694 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092695 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092698 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092699 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092700 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092701 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092702 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092703 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092704 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092705 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092706 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092707 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092708 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092709 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092710 2015/04/27 2015/04/27 IGT 28

N/092711 2015/04/27 2015/04/27 Universal Entertainment Corporation 09

N/092724 2015/04/27 2015/04/27 孔茜嵐

Hong Sin Lam

05
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N.º
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Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/092725 2015/04/27 2015/04/27 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/092726 2015/04/27 2015/04/27 海豐縣厚樺食品廠 30

N/092727 2015/04/27 2015/04/27 濠彩（澳門）酒業貿易有限公司

HAO CAI (MACAU) WINE TRADING CO., LTD.

33

N/092728 2015/04/27 2015/04/27 濠彩（澳門）酒業貿易有限公司

HAO CAI (MACAU) WINE TRADING CO., LTD.

33

N/092729 2015/04/27 2015/04/27 The Procter & Gamble Company 44

N/092730 2015/04/27 2015/04/27 The Procter & Gamble Company 10

N/092749 2015/04/27 2015/04/27 澳門銀葵醫院有限公司 05

N/092750 2015/04/27 2015/04/27 澳門銀葵醫院有限公司 10

N/092751 2015/04/27 2015/04/27 澳門銀葵醫院有限公司 44

N/092752 2015/04/27 2015/04/27 高天佑 43

N/092753 2015/04/27 2015/04/27 嬉路媒體有限公司

BOOSTA MEDIA LTD.

35

N/092762 2015/04/27 2015/04/27 江蘇法迪歐電器有限公司 07

N/092763 2015/04/27 2015/04/27 江蘇法迪歐電器有限公司 09

N/092764 2015/04/27 2015/04/27 江蘇法迪歐電器有限公司 10

N/092765 2015/04/27 2015/04/27 江蘇法迪歐電器有限公司 11

N/092766 2015/04/27 2015/04/27 江蘇法迪歐電器有限公司 28

N/092767 2015/04/27 2015/04/27 江蘇法迪歐電器有限公司 37

N/092768 2015/04/27 2015/04/27 江蘇法迪歐電器有限公司 07

N/092769 2015/04/27 2015/04/27 江蘇法迪歐電器有限公司 09

N/092770 2015/04/27 2015/04/27 江蘇法迪歐電器有限公司 10

N/092771 2015/04/27 2015/04/27 江蘇法迪歐電器有限公司 11

N/092772 2015/04/27 2015/04/27 江蘇法迪歐電器有限公司 28

N/092773 2015/04/27 2015/04/27 江蘇法迪歐電器有限公司 37

N/092786 2015/04/27 2015/04/27 江蘇松橋電器有限公司 07

N/092787 2015/04/27 2015/04/27 江蘇松橋電器有限公司 09

N/092788 2015/04/27 2015/04/27 江蘇松橋電器有限公司 10

N/092789 2015/04/27 2015/04/27 江蘇松橋電器有限公司 11

N/092790 2015/04/27 2015/04/27 江蘇松橋電器有限公司 28

N/092791 2015/04/27 2015/04/27 江蘇松橋電器有限公司 37

N/092792 2015/04/27 2015/04/27 江蘇松橋電器有限公司 07

N/092793 2015/04/27 2015/04/27 江蘇松橋電器有限公司 09

N/092794 2015/04/27 2015/04/27 江蘇松橋電器有限公司 10
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編號

N.º
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權利人

Titular

類別
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N/092795 2015/04/27 2015/04/27 江蘇松橋電器有限公司 11

N/092796 2015/04/27 2015/04/27 江蘇松橋電器有限公司 28

N/092797 2015/04/27 2015/04/27 江蘇松橋電器有限公司 37

N/092798 2015/04/27 2015/04/27 張淑靜

Chang Shu-Ching 

30

N/092804 2015/04/27 2015/04/27 美商博奕研究國際有限責任公司

Gaming Laboratories International, LLC

09

N/092805 2015/04/27 2015/04/27 美商博奕研究國際有限責任公司

Gaming Laboratories International, LLC

28

N/092806 2015/04/27 2015/04/27 WOLVERINE WORLD WIDE, INC. 25

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/074712 2015/04/20 The Football Association 

Limited

09 第214條第2款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款

c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável 

ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/074713 2015/04/20 The Football Association 

Limited

16 第214條第2款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款

c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável 

ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/084429 2015/04/24 Bernardo Manuel Pimenta 

Diogo Barreiros

35 第214條第2款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款

c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável 

ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/087273 2015/04/23 伊思化妝品株式會社

It's skin CO., LTD.

03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

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 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/087274 2015/04/23 伊思化妝品株式會社

It's skin CO., LTD.

03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

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 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º
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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/087404 2015/04/23 壹紅飲食一人有限公司 43 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

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 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/000076

(76-M)

P/000090

(90-M)

P/000091

(91-M)

P/000100

(100-M)

P/000998

(903-M)

P/002209

(2112-M)

P/002488

(2384-M)

P/002905

(2801-M)

P/006613

(6399-M)

P/006615

(6401-M)

P/009002

(8733-M)

P/009003

(8734-M)

P/009576

(9493-M)

P/009577

(9494-M)

P/010294

(10204-M)

P/010863

(10718-M)

N/005971 N/006137 N/006879 N/006959 N/006960

N/006961 N/007287 N/007288 N/007357 N/007656 N/007657 N/007770

N/007771 N/007772 N/007773 N/007774 N/007775 N/007776 N/007777

N/007778 N/007779 N/007780 N/007781 N/007782 N/007783 N/007784

N/007785 N/007786 N/007787 N/007788 N/007789 N/007790 N/007791

N/007792 N/007793 N/007794 N/007795 N/007796 N/007797 N/007798

N/007799 N/007800 N/007802 N/007804 N/007840 N/007841 N/007842

N/007843 N/007844 N/007845 N/007855 N/027864 N/029620 N/030164

N/030362 N/030363 N/030383 N/030706 N/030707 N/030708 N/030709

N/030710 N/030711 N/030712 N/030713 N/030714 N/030715 N/030716

N/030717 N/030718 N/030719 N/030720 N/030721 N/030722 N/030723

N/030724 N/030725 N/030992 N/030993 N/030994 N/030995 N/030996

N/030997 N/030998 N/030999 N/031616 N/031617 N/031618 N/031619

N/031620 N/031621 N/031622 N/031623 N/031624 N/031680 N/031816

N/031817 N/031818 N/031847 N/031848 N/031849 N/031951 N/031962

N/031975 N/032038 N/032069 N/032070 N/032071 N/032147 N/032822

N/032847 N/032849 N/032851 N/033096 N/033097 N/033109 N/033228

N/033229 N/033230 N/033231 N/033274 N/033775 N/033776 N/033780

N/033781 N/033782 N/034009 N/034086 N/034104 N/034105 N/034334

N/034363 N/034364 N/034365 N/034366 N/034367 N/034552 N/034624

N/034625 N/034626 N/034710 N/034711 N/034722 N/034723 N/034724

N/034786 N/034904 N/034973 N/034974 N/034975 N/034976
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附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/000090

(90-M)

P/000091

(91-M)

P/000100

(100-M)

2015/04/23 更改地址

Modificação 

de sede

GENERAL ELECTRIC 

COMPANY

1 River Road, Schenectady, New York, 

New York 12345, U.S.A.

P/003670

(3541-M)

2015/04/23 轉讓

Transmissão

UBM Aviation Worldwide Limited OAG Aviation Worldwide Limited, com 

sede em Ludgate House, 245 Blackfriars 

Road, London, SE1 9UY, UK

P/009576

(9493-M)

P/009577

(9494-M)

2015/04/28 更改地址

Modificação 

de sede

WM. WRIGLEY JR. COMPANY 1132 West Blackhawk Street, Chicago, 

Illinois 60642, United States of America

N/005971 2015/04/17 更改地址

Modificação 

de sede

JACQUES BOGART 

INTERNATIONAL BV

Parklaan 34, 3016 BC Rotterdam, The 

Netherlands

N/006320 2015/04/23 轉讓

Transmissão

IDA-RYOGOKUDO CO., LTD. IDA LABORATORIES CO., LTD., 

com sede em 9-2, Asakusabashi 1-chome, 

Taito-ku, Tóquio, Japão

N/007357 2015/04/28 更改地址

Modificação 

de sede

Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo 

Ginko (que também usa Sumitomo 

Mitsui Banking Corporation)

1-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tóquio, Japão

N/011281

N/011282

N/011283

N/011284

N/011285

N/011286

N/011287

N/011288

N/011289

N/011290

N/011291

N/011292

N/011293

N/011294

N/011295

N/011296

N/011297

N/011298

2015/04/23 更改地址

Modificação 

de sede

Tricor Services Limited Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s 

Road East, Hong Kong

N/014102

N/014103

N/014104

N/035406

N/035407

N/035408

N/035409

N/035410

N/035411

N/046647

N/046648

N/046649

N/046650

N/048328

N/048329

N/048330

N/048331

N/048425

N/048426

N/048427

N/048428

N/048429

N/048430

N/048431

N/048432

N/048433

N/048434

N/048686

N/048687

N/048688

N/048689

2015/04/20 取消質押/出質

Cancelamento 

de penhor

GALAXY CASINO S.A. Cancelamento do averbamento de 

penhor de marca, constituído a favor de 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

B A N K  O F  C H I N A  ( M A C A U ) 

LIMITED, com sede na Avenida da 

Amizade, n.º 555, Macau Landmark, 

Torre ICBC, 18.º andar, Macau

2015/04/20 取消質押/出質

Cancelamento 

de penhor

NEW GALAXY 

ENTERTAINMENT COMPANY 

LIMITED

Cancelamento do averbamento de 

penhor de marca, constituído a favor de 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

B A N K  O F  C H I N A  ( M A C A U ) 

LIMITED, com sede na Avenida da 

Amizade, n.º 555, Macau Landmark, 

Torre ICBC, 18.º andar, Macau
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

2015/04/20 取消質押/出質
Cancelamento 
de penhor

STARWORLD HOTEL 
COMPANY LIMITED

Cancelamento do averbamento de 
penhor de marca, constituído a favor de 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
B A N K  O F  C H I N A  ( M A C A U ) 
LIMITED, com sede na Avenida da 
Amizade, n.º 555, Macau Landmark, 
Torre ICBC, 18.º andar, Macau

N/020146
N/020147
N/020148
N/020149

N/020154
N/020155
N/023680

2015/04/17 更改地址
Modificação 
de sede

Bristol-Myers Squibb Holdings 
Ireland

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, 
Switzerland

N/025558
N/025559
N/025560

2015/04/23 更改地址
Modificação 
de sede

THE UNITED STATES PLAYING 
CARD COMPANY

300 Gap Way, Erlanger, Kentucky 41018, 
United States of America

N/029620 2015/04/23 更改地址
Modificação 
de sede

BINDA INTERNATIONAL SA 5 ,  R u e  D u  P l é b i s c i t e  L - 2 3 4 1 
Luxemburgo

N/032822
N/033274

N/034009
N/034552

2015/04/23 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/034104
N/034105

2015/04/23 更改地址
Modificação 
de sede

Griffin Technology, Inc. 2030 L i n d e l l  Av e n u e, N a s h v i l l e, 
Tennessee 37203, USA

N/034624
N/034625

2015/04/23 合併轉讓
Transmissão 
por fusão

FRS Hotel Group (Lux) S.à r.l. FRHI Hotels & Resorts S.à r.l., com 
s e d e e m 8-10 Av e n u e d e l a G a re, 
L-1610 Luxembourg, Grand-Duchy of 
Luxembourg

N/034626 2015/04/23 更改地址
Modificação 
de sede

Fairmont Spas Inc. 155 Wellington Street West, Toronto, 
Ontario, Canada M5V 0C3

N/054662
N/054663
N/054664
N/054665
N/054666

N/054667
N/054668
N/054669
N/054670

2015/04/17 更改地址
Modificação 
de sede

TAT HONG HOLDINGS LTD 82 UBI Avenue 4, #05-01, Edward 
Boustead Centre, Singapore 408832

N/056421 2015/04/28 轉讓
Transmissão

BASF Polyurethanes GmbH BASF SE, com sede em Carl-Bosch-
S t r a s s e 38, 67056 L u d w i g s h a f e n, 
Alemanha

宣佈失效

Declaração de caducidade

編號

N.º

生效日期

Data de  

caducidade

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/034785 2015/04/24 上海歐挺國際貿易有限公司 03 第231條第1款b）項及第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º
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聲明異議

Reclamação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/091870 2015/03/23 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/091871 2015/03/23 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/091872 2015/03/23 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/091873 2015/03/23 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/091874 2015/03/23 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/091875 2015/03/23 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/091876 2015/03/23 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/091877 2015/03/23 LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED E. REMY MARTIN & Cº

N/092959 2015/03/23 深圳市萬普拉斯科技有限公司  

Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd. 

Techtronic Power Tools Technology Limited

答辯

Contestação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/090809 2015/04/14 PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION Bilal Mohammad AL Hamwi

N/090810 2015/04/14 PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION Bilal Mohammad AL Hamwi

N/090812 2015/04/14 PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION Bilal Mohammad AL Hamwi

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.
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編號 N.º : E/000226

申請日 Data de pedido : 2015/03/19

申請人 Requerente : 區錫佳 

地址 Endereço : 澳門橋樂新街仁新大廈5/G 

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

行業 Actividade : 藥房。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

標誌顏色 Cores de insígnia : 綠色，藍色，紅色，如圖所示。 

編號 N.º : E/000227

申請日 Data de pedido : 2015/03/20

申請人 Requerente : Nata, Lda.

地址 Endereço : Av. Olímpica no. 568, Edif. Industrial Va Nam, 3F, Taipa, Macau

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

行業 Actividade : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas.

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

編號 N.º : E/000228

申請日 Data de pedido : 2015/03/20

申請人 Requerente : Nata, Lda.

地址 Endereço : Av. Olímpica no. 568, Edif. Industrial Va Nam, 3F, Taipa, Macau

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

行業 Actividade : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas.

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

標誌顏色 Cores de insígnia : Branco, creme e castanho escuro, tal como representados na figura.

編號 N.º : E/000229

申請日 Data de pedido : 2015/03/20

申請人 Requerente : Nata, Lda.

地址 Endereço : Av. Olímpica no. 568, Edif. Industrial Va Nam, 3F, Taipa, Macau
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國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

行業 Actividade : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas.

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com os n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de 

estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial 

de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

登記日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

E/000213 2015/04/27 2015/04/27 李傑志

Lei Kit Chi

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下

列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com os 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 desenho e modelo na RAEM, e 

de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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

D/000980 2015/04/28 2015/04/28 Arnaldo Caprai Gruppo Tessile S.p.A.

D/000988 2015/04/28 2015/04/28 VEGAS GAME POINT, LLC

D/000992 2015/04/28 2015/04/28 Rimowa GmbH

D/000993 2015/04/28 2015/04/28 Rimowa GmbH
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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

D/000994 2015/04/28 2015/04/28 Rimowa GmbH

D/000995 2015/04/28 2015/04/28 Rimowa GmbH

D/000996 2015/04/28 2015/04/28 Rimowa GmbH

D/001095 2015/04/28 2015/04/28 唐啟澧

Tang, Chi-Feng

D/001124 2015/04/28 2015/04/28 Worldwide Diamond Trademarks Ltd.

D/001149 2015/04/28 2015/04/28 周生生珠寶金行有限公司

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/001150 2015/04/28 2015/04/28 周生生珠寶金行有限公司

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/001151 2015/04/28 2015/04/28 周生生珠寶金行有限公司

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/001152 2015/04/28 2015/04/28 周生生珠寶金行有限公司

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/001153 2015/04/28 2015/04/28 供應大王商用物資供應有限公司

D/001161 2015/04/28 2015/04/28 MONTRES TUDOR SA

D/001162 2015/04/28 2015/04/28 MONTRES TUDOR SA

D/001163 2015/04/28 2015/04/28 MONTRES TUDOR SA

D/001164 2015/04/28 2015/04/28 MONTRES TUDOR SA

D/001165 2015/04/28 2015/04/28 MONTRES TUDOR SA

D/001166 2015/04/28 2015/04/28 LD鑽石珠寶首飾有限公司

LD DIAMOND AND JEWELLERY LIMITED

D/001167 2015/04/28 2015/04/28 張權周

D/001170 2015/04/28 2015/04/28 ARISTO TRADING LIMITED

D/001173 2015/04/28 2015/04/28 MA詩尼喬伏特加股份有限公司

MA SIGNATURE VODKA INC.

D/001181 2015/04/28 2015/04/28 Las Vegas Sands Corp.

D/001182 2015/04/28 2015/04/28 Las Vegas Sands Corp.

D/001183 2015/04/28 2015/04/28 Las Vegas Sands Corp.

D/001194 2015/04/28 2015/04/28 MTG CO., LTD.

D/001202 2015/04/28 2015/04/28 大英縣永樂湖投資開發有限公司

Daying Yongle Lake Investment and Development Co., Ltd.

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。
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De acordo com os 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/001652

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/23

[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 : 味上達, 中村信二, 蘆澤朋子, 佐佐木茂和, 谷口孝彥, 野村泉, 川崎昌紀 

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

201380021927.7 2013/04/24 CN 104245698A 2014/12/24

[51] 分類 Classificação  : C07D471/04, A61K31/4985, A61P25/18, A61P43/00

[54] 標題 Título  : 含氮雜環化合物。

   Compostos heterocíclicos nitrogenados.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了具有PDE2A選擇性抑制作用的化合物，其用作預防或治療精神分裂症、阿爾茨

海默氏疾病等等的藥物。本發明是式（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

2012/04/25 2012-100374 日本 Japão

2012/12/26 2012-283470 日本 Japão

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

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 os n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.
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[21] 編號 N.º  : J/001648

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/21

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 特爾莫科技有限公司

   Thermo Technologies, LLC

 地址 Endereço  : 9810 South Tucson, Suite 300, Centennial, CO 80112, (US)

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 丹尼斯．E．J．詹森 Dennis E. J. Johnson, 格里戈里．A．阿布拉莫夫 Grigori A. Abramov, 理

查德．A．克蘭克 Richard A. Kleinke, 馬庫斯．A．威利  Marcus A. Wiley 

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

ZL200780021109.1 2007/04/11 CN 101466634B 2014/10/22

[51] 分類 Classificação  : C01B3/02

[54] 標題 Título  : 固體碳質材料合成氣生產方法及裝置。

   Métodos e aparelhos para geração de gás de síntese de materiais carboníferos sólidos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了由高度可變的輸入給料固體碳質材料生產連續輸出的合成氣的方法和裝置。可

以建立化學計量目標化學環境從而化學計量地控制固體碳質材料氣體發生器系統中的碳含

量。碳質材料的處理可以包括主要以熱解分解和多級盤管碳質重整。可以利用可動態調整的處

理決定性參數來改進處理，包括利用負靜電增強的水物種處理，利用廢氣的處理和調整處理流

速特性。可以將再循環用於處理材料的內部再利用，包括再循環的負靜電增強的水物種、再循

環的廢氣和再循環的污染物等。合成氣生產可以涉及預先確定用於輸出的所需的合成氣，以及

產生高產率地這種預先確定的所需的合成氣。 

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

2006/04/11 60/791,401 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001650

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/22

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 默沙東公司

   Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço  : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : S．D．庫杜克, D．C．貝索雷, C．N．迪馬科, T．J．格雷索克

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980155011.4 2009/11/19 CN 102292323B 2014/12/24

[51] 分類 Classificação  : C07D239/88, C07D401/06, C07D401/14, C07D403/04, C07D471/04, A61K31/517, 

A61P25/28

[54] 標題 Título  : 芳基甲基苯并喹唑啉酮M1受體正向變構調節劑。 

   Moduladores alostéricos positivos do receptor de «aryl methyl benzoquinazolinone M1».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及式（I）的苯并喹唑啉酮化合物，其為M1受體正向變構調節劑並且可以用於治療涉

及M1受體的疾病，例如阿爾茨海默氏病、精神分裂症、疼痛障礙或睡眠障礙。本發明還涉及包

含該化合物的藥物組合物，以及該化合物和組合物在治療M1受體介導的疾病中的用途。 
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 附圖 Figura : 

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

2008/11/20 61/199,740 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001651

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 阿斯利康（瑞典）有限公司

   AstraZeneca AB

 地址 Endereço  : 151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade  : 瑞典 Sueca 

[73] 權利人 Titular : 拜耳醫藥股份公司

   Bayer Pharma AG

 地址 Endereço  : Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 發明人 Inventor : 馬庫斯．伯格, 簡．達蒙, 卡爾．埃德曼, 安德斯．埃里克森, 托馬斯．漢森, 馬丁．赫莫林, 納菲紮

爾．霍薩因, 托馬斯．克林斯泰特, 馬蒂．勒皮斯托, 斯蒂納布里特．尼爾森, 哈特穆特．雷溫科爾 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980128406.5 2009/05/20 CN 102099355B 2014/11/05

[51] 分類 Classificação  : C07D409/14, A61K31/416, A61K31/4439, A61P11/00, A61P29/00, C07D407/12, C07D407/14

[54] 標題 Título  : 苯基和苯并二氧雜環己烯基取代的吲唑衍生物。

   Derivados de «indazoles» de «phenyl and benzodioxinyl substituted».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及新的吲唑基衍生物，涉及含有所述衍生物的藥物組合物，涉及製備所述新的衍生物

的方法，以及涉及所述衍生物作為藥物的用途，式I化合物： 

 附圖 Figura : 

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

2008/05/20 61/054,616 美國 Estados Unidos da América

2008/07/14 61/080,312 美國 Estados Unidos da América

2009/01/15 61/144,776 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001653

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 國家衛生研究院

   NATIONAL HEALTH RESEARCH INSTITUTES

 地址 Endereço  : 35 Keyan Road, Zhunan Town, Miaoli County, Taiwan, China

[72] 發明人 Inventor : 謝興邦, M．S．考瑪, 徐祖安, 伍素螢, 趙宇生 

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

ZL200980115577.4 2009/04/22 CN 102014627B 2014/10/29

[51] 分類 Classificação  : A61K31/505, C07D239/42

[54] 標題 Título  : 作為極光激酶抑制劑的稠合雙環嘧啶化合物。

   Compostos de «fused bicyclic pyrimidine» que servem como inibidores de «aurora kinase».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明關於式（I）的稠合雙環嘧啶化合物。本發明也公開一種抑制極光激酶活性的方法，以及

一種用這些化合物治療癌症的方法。 

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

2008/04/30 61/049,063 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001654

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 阿斯利康（瑞典）有限公司

   ASTRAZENECA AB

 地址 Endereço  : Sodertalje, Sweden

 國籍 Nacionalidade  : 瑞典 Sueca 

[72] 發明人 Inventor : K．M．富特, J．W．M．尼辛克, P．特納

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

ZL201180039088.2 2011/06/09 CN 103068391B 2014/11/26

[51] 分類 Classificação  : A61K31/505, C07D413/14, C07D471/04, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 嗎啉代嘧啶及其治療用途。

   «Morpholino pyrimidines» e seu uso terapêutico.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供式（I）的嘧啶基化合物或其藥學上可接受的鹽，其中R2為它們的製備方法，包含它

們的藥物組合物，以及它們在治療中的用途。 

 附圖 Figura : 

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

2010/06/11 61/353,713 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001655

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 奧斯拜客斯製藥有限公司

   AUSPEX PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço  : 3333 N. Torrey Pines Road, San Diego, CA 92130, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : T．G．甘特 GANT, Thomas, G.,  M．沙赫巴茲 SHAHBAZ, Manoucherhr

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

ZL200980141378.0 2009/09/18 CN 102186848B 2014/11/12

[51] 分類 Classificação  : C07D455/06, C07D455/08, A61K31/47, C07D215/02, C07D221/06, A61P25/16, A61P43/00

[54] 標題 Título  : 囊泡單胺轉運體2的苯并喹啉抑制劑。

   Inibidores de «benzoquinoline» de «vesicular monoamine transporter 2».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及囊泡單胺轉運體2(VMAT2)的新型苯并喹啉抑制劑、其藥物組合物和其使用方法。 

 附圖 Figura : 

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

2008/09/18 61/097,896 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001656

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/02

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 林兒慶

   LIM, JEE KENG JAMES

 地址 Endereço  : No. 104, Jalan Bumbong, Singapore 739918

 國籍 Nacionalidade  : 新加坡 Singapuriana 

[72] 發明人 Inventor : 林兒慶 

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

ZL200880024349.1 2008/05/09 CN 101743365B 2014/11/26

[51] 分類 Classificação  : E04C2/288

[54] 標題 Título  : 複合水泥面板 。

   Painel de cimento composto.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種用於屋頂表面的複合面板，包括：具有頂表面和底表面的芯材板，其中多個開

口從所述頂表面向所述底表面延伸穿過所述芯材板；固體材料的剛性外殼，所述剛性外殼包封

所述芯材板；所述固體材料的多個支持件，其中每個所述多個支持件均延伸穿過所述芯材板中

的所述多個開口的一個開口；和覆蓋所述芯材板的底表面的所述剛性外殼部分上的多個腿。 



9492 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 20 期 —— 2015 年 5 月 20 日

 附圖 Figura : 

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

2007/05/18 200703691-6 新加坡 Singapura

[21] 編號 N.º  : J/001657

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 百利國際遊戲有限公司

   BALLY GAMING INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço  : 6601 South Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 約瑟夫．T．L．提恩, 文斯．E．海渥爾斯, 克爾克．K．約翰遜, 安德里亞．M．魯奇, 阿魯那卡拉

姆．葉干潘 

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

ZL201210026343.6 2006/09/07 CN 102542682B 2015/01/07

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32

[54] 標題 Título  : 多區域逐級遊戲系統。

   Sistema de jogo progressivo de multi-área.

[57] 摘要 Resumo  : 該系統提供了針對逐級遊戲環境中相鏈接的遊戲機的控制和管理解決方案。該系統可以跟蹤

多個計量表，從而可以維護每個遊戲和/或共享遊戲收入的多個參與商業實體的多個逐級累積

獎金。相應地，可以針對為每個遊戲機控制多個逐級顯示計量表。該系統可在近域逐級系統到

廣域逐級系統的規模上縮放。在廣域逐級環境中通信丟失的情況下，一個或多個遊戲機可以自

動切換到近域逐級行為直至通信恢復。該系統通過採用和轉換貨幣來作為單位而不是採用特

定的幣值，可以不受到貨幣和幣值的限制。可以從中央管理位置遠程管理、更新並改變遊戲機

群體和參與。 

 附圖 Figura : 

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

2005/09/12 11/225, 703 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001658

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/04
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[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 百時美施貴寶公司

   Bristol-Myers Squibb Company

 地址 Endereço  : Patent Department, Route 206 & Province Line Road, Princeton, NJ 08543-4000, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 羅伯特．M．伯齊萊里,  蔡振偉 

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

ZL200980110414.7 2009/01/22 CN 101977906B 2014/11/05

[51] 分類 Classificação  : C07D401/12, C07D401/14, A61K31/4427, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 4-吡啶酮化合物及其用於癌症的用途。

   Compostos de «4-pyridinone» e seu uso para tratamento do cancro.

[57] 摘要 Resumo  : 本申請披露了式（I）化合物及其鹽。另外，本申請披露了在治療增殖性疾病如癌症中使用所述

化合物的方法和含至少一種式（I）化合物或其可藥用鹽的藥物組合物。 

 附圖 Figura : 

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

2008/01/23 61/022,848 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001661

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 默沙東公司

   Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço  : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : A．阿利, J．M．納波利塔諾, 鄧巧臨, 呂志儉, P．J．辛克萊爾, G．E．泰勒, C．F．湯普森, N．庫

賴施, C．J．史密斯, J．A．亨特, A．A．道斯特, 陳奕亨, 李虹

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

ZL201110245073.3 2005/07/01 CN 102304096B 2014/12/03

[51] 分類 Classificação  : C07D263/22, C07D263/20, A61K31/421, A61P9/10

[54] 標題 Título  : CETP抑制劑。

   Inibidores de «CEPT».

[57] 摘要 Resumo  : 具有結構式I的化合物，包括該化合物的可藥用鹽在內，是C E T P抑制劑，並且可用於升高

HDL-膽固醇、降低LDL-膽固醇，以及用於治療或預防動脈粥樣硬化。在式（I）化合物中，B或

R2是苯基，其具有鄰位芳基、雜環基、苯并雜環基或苯并環烷基取代基，並且在5原環上的一個

其它位置具有與環直接相連或者經由-CH2-與環相連的芳基、雜環基、環烷基、苯并雜環基或

苯并環烷基取代基。 
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 附圖 Figura : 

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

2004/07/02 60/585274 美國 Estados Unidos da América

2005/01/21 60/646103 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001663

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 日本金錢機械株式會社

   JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

 地址 Endereço  : 3-15, Nishiwaki 2-chome, Hirano-ku, Osaka-shi, Osaka 547-0035, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 關亨, 高島伸郎 

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

ZL201080051735.7 2010/11/12 CN 102640192B 2014/12/10

[51] 分類 Classificação  : G07D11/00

[54] 標題 Título  : 模塊化文件處理機。

   Manipulador de documento «modularized».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種文件處理機，它包括：致動器17；動力傳遞裝置8，其驅動地連接至致動器17；

以及前部齒輪11和後部齒輪12，其由致動器17的驅動動力通過動力傳遞裝置8來驅動。第一和

第二從動裝置可以驅動地且可脫開地連接至前部齒輪11和後部齒輪12，以由致動器17驅動第

一和第二從動裝置。 

 附圖 Figura : 

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

2009/11/16 2009-261381 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001664

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28
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[73] 權利人 Titular : 田邊三菱製藥株式會社

   MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION

 地址 Endereço  : 2-6-18, Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5418505 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 櫻井修 SAKURAI, Osamu, 猿田邦夫 SARUTA, Kunio, 林則充 HAYASHI, Norimitsu, 五

井敬志 GOI, Takashi, 諸熊賢治 MOROKUMA, Kenji, 辻島秀一 TSUJISHIMA, Hidekazu, 

澤本浩昭 SAWAMOTO, Hiroaki, 舌間裕晃 SHITAMA, Hiroaki, 今城律雄 IMASHIRO, 

Ritsuo 

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

ZL201180060856.2 2011/12/16 CN 103261185B 2014/12/10

[51] 分類 Classificação  : C07D401/04, A61K31/4164, A61K31/44, A61K31/497, A61K31/506, A61P3/04, A61P3/06, 

A61P3/10, A61P9/10, A61P9/12, A61P43/00, C07D233/64, C07D401/10, C07D401/14, 

C07D403/04, C07D403/10

[54] 標題 Título  : 連續芳環化合物。

   Compostos de «continuous arycyclic».

[57] 摘要 Resumo  : 提供具有DGAT1抑制活性的連續芳環化合物，其用於預防和/或治療由肥胖症、高甘油三酯血

症、脂質代謝紊亂、脂肪肝、高血壓、動脈硬化、糖尿病等引起的肥胖或高脂血症，還提供包含

連續芳環化合物或其藥學上可接受的鹽作為有效成分的DGAT1抑制劑。公開由下式表示的連

續芳環化合物或其藥學上可接受的鹽：其中式中的取代基與說明書中定義的相同。 

 附圖 Figura : 

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

2010/12/17 61/424,365 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001666

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/11

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 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 : 董慶, J．D．勞森, M．B．瓦拉塞, T．坎諾伊 

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

ZL201080032853.3 2010/06/08 CN 102459267B 2014/11/26

[51] 分類 Classificação  : C07D471/16, A61K31/519, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 用作JAK抑制劑的二氫吡咯并萘啶酮化合物。

   Compostos de «dihydropyrrolonaphtyridinone» que servem como inibidores de «jak».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開式（I）的JAK抑制劑，其中G1、R1、R2、R3、R4、R5、R6和R7如說明書中定義。本發

明還公開了含有所述化合物的藥物組合物、試劑盒和製品、製備所述化合物的方法和材料，以

及使用所述化合物治療涉及免疫系統和炎症（包括類風濕性關節炎、血液惡性腫瘤、上皮癌（即

惡性上皮腫瘤））的疾病、病症或症狀以及其它與JAK相關的疾病、病症或症狀的方法。 
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 附圖 Figura : 

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

2009/06/08 61/185,157 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001667

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/11

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 百利娛樂公司

   Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço  : 6601 South Bermuda Road, Las Vegas, NV 89119-7990, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : R．索爾蒂斯, A．弗萊肯施泰因, R．休辛戈

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

ZL201110240699.5 2006/09/11 CN 102302852B 2014/11/19

[51] 分類 Classificação  : A63F1/12, A63F1/14, A63F1/18, A63F1/00

[54] 標題 Título  : 用可選擇幾率促進牌遊戲的系統、方法及物品。

   Sistema, método e artigos para facilitar jogos de cartas de jogos com probabilidade suscep-

tível de ser escolhida.

[57] 摘要 Resumo  : 玩牌可基於所希望一組場所幾率和/或場所提成而選擇。玩牌可按基於所選擇的支付或場所幾

率和/或場所提成的隨機或偽隨機順序被放置在一個或多個中間玩牌接收器中、和/或從其取

得。中間玩牌接收器可以具有玩牌接收腔室的環形陣列的轉盤的形式。每個腔室可以一次接收

單張玩牌。中間玩牌接收器可以繞一個或多個豎直軸雙向樞軸轉動。玩牌可以加載到一個中間

玩牌接收器中、同時從另一個卸載。 

 附圖 Figura : 

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

2005/09/12 60/716,538 美國 Estados Unidos da América

2006/05/23 60/802,921 美國 Estados Unidos da América

2006/06/30 11/428,286 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001668

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/11

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/04/28

[73] 權利人 Titular : 久光製藥株式會社

   HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

 地址 Endereço  : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 鶴田光利, 石鬆謙太郎, 高田清孝 

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

ZL201080045908.4 2010/09/30 CN 102573723B 2014/12/03

[51] 分類 Classificação  : A61F13/02, A61K9/70, A61L15/58

[54] 標題 Título  : 貼劑。

   Emplastro adesivo.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明是涉及容易貼到皮膚上的貼劑。本發明的貼劑10的特徵是具備支持體12、設置於該支持

體其中一面的黏着劑層14、可剝離地黏着在該黏着劑層的剝離薄片16、形成於剝離薄片且使該

剝離薄片容易斷開的弱化部20，進而於該剝離薄片上，摘取片形成薄片18以覆蓋前述弱化部20

的方式接合，該接合部分22以外的摘取片形成薄片的一部分作為摘取片18a、18b發揮功能，摘

取片形成薄片亦於對應於剝離薄片的弱化部的位置上，形成容易斷開該剝離薄片的弱化部20。 

 附圖 Figura : 

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

2009/10/14 2009-237571 日本 Japão

2009/11/16 2009-261314 日本 Japão

2010/06/11 2010-134407 日本 Japão

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 os 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/000425 2015/04/24 3SIXTY科技公司

3SIXTY TECHNOLOGIES, LLC

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

I/000704 2015/04/27 Entertainment Gaming Asia Inc. 第86條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

I/000749 2015/04/27 IGT 第86條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

I/000750 2015/04/27 IGT 第86條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

I/000757 2015/04/27 安那迪斯藥品股份有限公司

ANADYS 

PHARMACEUTICALS, INC.

第86條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

I/001163 2015/04/21 Certis CISCO Security Pte Ltd 第98條，連同第9條第1款a）項和第61條。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o 

art.º 61.º

I/001167 2015/04/24 瑟爾夫塔甫專業系統有限公司

SelfTAP Pro Systems Limited

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

I/001207 2015/04/21 天使遊戲紙牌股份有限公司

ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

第98條，連同第9條第1款a）項和第61條。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o 

art.º 61.º

I/001214 2015/04/24 天使遊戲紙牌股份有限公司

ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

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

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/035747

N/035751

宣佈失效（2015年4月15日第15期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Declaração de caducidade (B.O. 

da RAEM n.º 15, II Série, de 15 de 

Abril de 2015)

宣佈以下產品失效：茶葉及茶的衍

生產品；米。

Caducidade para os seguintes pro-

dutos: folhas de chá e produtos de-

rivados do chá; arroz

宣佈以下產品失效：茶；茶葉及茶

的衍生產品；米。

Caducidade para os seguintes pro-

dutos: Chá, folhas de chá e produ-

tos derivados do chá; arroz

發明專利編號I/000450——批給公佈，被視為無效（2015年4月1日第13期第二組《澳門特別行政區公報》副刊）。



N.º 20 — 20-5-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9499

Patente de Invenção n.º I/000450 — no mapa de concessão, considere-se sem efeito esta publicação. (Suplemento do B.O. da 

RAEM n.º 13, II Série, de 1 de Abril de 2015).

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

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/085968 服務名單（2014年7月2日第27期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de serviços (B.O. da RAEM 

n.º 27, II Série, de 2 de Julho de 

2014)

零售業務。 零售傢俱，飾品，鑄品及禮品，服

務。

N/092015 產品名單（2014年12月17日第51期

第二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 51, II Série, de 17 de Dezembro 

de 2014)

Correntes para óculos (cordões); 

estojos para óculos; armações para 

óculos; …… ; estojos adaptados 

para telemóveis, …… , adaptadores 

e suportes para montagem.

Correntes para óculos (cordões); 

estojos para óculos; armações para 

óculos; óculos de sol; lentes ópticas; 

óculos de leitura; óculos para des-

porto; óculos de protecção; óculos 

para natação; óculos protectores 

para motocicletas; óculos de esqui; 

caixas para óculos; panos para lim-

par óculos; correntes para óculos e 

“clip-ons” para artigos ópticos; ócu-

los; estojos adaptados para telemó-

veis, …… , adaptadores e suportes 

para montagem.

N/094034 商標類別（2015年4月15日第15期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Classe da marca (B.O. da RAEM 

n.º 15, II Série, de 15 de Abril de 

2015)

Classe 14 Classe 35

N/096224

N/096225

申請人（2015年4月15日第15期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Requerente (B.O. da RAEM n.º 15, II 

Série, de 15 de Abril de 2015)

北京京東三佰陸拾度電子商務有限

公司

北京京東叁佰陸拾度電子商務有限

公司

J/000237 轉讓（授轉讓方）（2015年4月15日

第15期第二組《澳門特別行政區公

報》）

Transmissão (Cessionária) (B.O. da 

RAEM n.º 15, II Série, de 15 Abril 

de 2015)

Iida Sangyo Co., Ltd Iida Sangyo Co., Ltd.

二零一五年四月二十九日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 29 de Abril de 2015. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $697,105.00）
(Custo desta publicação $ 697 105,00)
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